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EMPREGO
INDUSTRIAL
EM QUEDA
Estudo do Dieese aponta que a região perdeu 94 mil
empregos na indústria entre 2011 e 2019.
Metalúrgicos do ABC propõem medidas
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Com o descaso do governo
no combate à pandemia, o
Brasil chegou a 154.243 mortes e 5,25 milhões de casos
confirmados. Em 24h, foram
341 óbitos e 18.586 infectados.
A média móvel em sete
dias é de 502 mortes por dia,
variação de -23% em relação
aos dados de 14 dias. A média
móvel de casos é de 21.218
por dia, variação de -22%, de
acordo com o consórcio de
veículos de imprensa.
Mesmo com a redução, as
mortes no Brasil, com população total de 212 milhões,
ainda superam a segunda
onda da pandemia na União
Europeia, que tem 447 milhões de habitantes.
Estudo do Centro Europeu
de Controle e Prevenção de
Doenças apontou que o Brasil
é o 3º com maior número de
mortes por 100 mil habitantes
no mundo (3,58). República
Tcheca está em 1º (6,53) e
Romênia em 2º (4,76)
O mundo tem 1.116.131
mortes e 40,2 milhões de casos,
de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde). O
Brasil é o 2º com mais mortes,
atrás apenas dos Estados Unidos, e o 3º com mais casos,
atrás de EUA e Índia.
Estado de SP
O Estado de São Paulo,
epicentro da pandemia no país,

Pede pra sair
Chico Rodrigues, senador do
DEM, flagrado pela PF com
33 mil na cueca, na ocasião vice-líder do governo
Bolsonaro, pediu licença do
mandato por 90 dias.

Auxílio emergencial
Desde ontem, estão liberados saques e transferências
do auxílio emergencial de
R$ 600 para aniversariantes de outubro que não são
do Bolsa Família.

ultrapassou 38 mil mortes e 1
milhão de casos.
Em 24h, foram 437 infectados e 15 óbitos no balanço do
dia 19 da Fundação Seade. Os
dados são menores aos fins de
semana e início de semana devido ao atraso nas notificações.
A ocupação dos leitos de
UTI no Estado está em 40,7%.
Do total de mortes, 35% foram na capital, 23,6% na

Região Metropolitana (exceto
capital, ABC incluso) e 41,4%
interior/litoral.
ABC
O ABC registrou 2.676
mortes, com 69.863 infectados,
de acordo com painel do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC do dia 20, com base nas
informações das prefeituras.
São Bernardo tem mais

casos e mortes na região, com
953 pessoas mortas e 29.962
infectados, de acordo com a
Prefeitura.
O índice de isolamento
social no domingo, dia 18,
ficou em: Santo André (48%),
São Bernardo (50%), São Caetano (45%), Diadema (40%),
Mauá (40%) e Ribeirão Pires
(44%). Rio Grande da Serra
não tem medição.

confira seus direitos

Desprezo à cultura
Ponto cultural há quase 10,
o Cantinho de Integração de
Todas as Artes, no Campo
Limpo, corre o risco de despejo
pela prefeitura de São Paulo.

Inscrições para a Fuvest
O prazo de inscrições para
o Vestibular 2021 se encerra
ao meio-dia desta sexta-feira, 23, no site ‘fuvest.br’.
A taxa de R$ 182 pode ser
paga até dia 27.

EMPRESA TERÁ DE INDENIZAR TRABALHADORA
COM TEMPO LIMITADO PARA IR AO BANHEIRO
Ainda hoje, existem empresas
que tratam seus trabalhadores
como máquinas e não como
seres humanos. O TST (Tribunal
Superior do Trabalho) condenou
uma empresa de telemarketing, de
Palmas (TO), a pagar indenização
de R$ 5 mil a uma trabalhadora
em razão de limitação ao uso do
banheiro. O TST decidiu que a
restrição imposta pelo empregador, em detrimento da satisfação
das necessidades fisiológicas do
empregado, configura lesão a sua
integridade.

fotos: divulgação

Brasil ultrapassa 154 mil
pessoas mortas de Covid-19

Notas e recados

Na ação trabalhista, ficou comprovado que a empresa limitava
as idas ao banheiro de seus trabalhadores, já contado o tempo de
permanência, a “no máximo, cinco minutos”. O controle era feito
pelo sistema de informática: para
sair do posto de trabalho, tinham
de apertar a tecla “pausa banheiro”.
“Então, o sistema enviava uma
mensagem para o supervisor,
registrando o nome e a contagem
do tempo”, afirmou a trabalhadora.
Ultrapassados os cinco minutos,
“aparecia no monitor uma men-

sagem de alerta com a informação
em vermelho ‘pausa estourada’”.
A prática de limitar a utilização
do banheiro é considerada abusiva
e viola a dignidade das pessoas.
Trabalhador não é máquina, que
pode ter sua produção programada pelo dono, sem intervalos ou
com paradas em tempo mínimo.
O ser humano precisa ser respeitado nos seus direitos mais básicos
e elementares.
Uma empresa que adota este
tipo de postura, embora exerça uma
atividade econômica considerada

Comente este artigo.
Envie um e-mail para
juridico@smabc.org.br
Departamento Jurídico
avançada e tecnológica, é o que há
de pior. Seus donos se valem dos
‘capatazes’ modernos para controlar
a vida e punir seus trabalhadores.
Mais uma vez, fica demonstrado que a tecnologia evolui e
se moderniza, mas a cabeça de
alguns empresários permanece no
século XIX. Nestes casos, o trabalhador precisa cobrar seus direitos
com rigor. O Sindicato sempre
estará ao lado do trabalhador e
denunciará e cobrará o respeito
aos seus direitos, resultado de lutas
e conquistas históricas.

Sede
Rua João Basso, 231 – Centro – São Bernardo
CEP: 09721-100 – Tel: 4128-4200
www.smabc.org.br – imprensa@smabc.org.br
Regional Diadema
Av. Encarnação, 290 – Piraporinha
CEP: 09960-010 – Tel: 4061-1040
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

.3

quarta-feira, 21 de outubro de 2020

ABC perde 94 mil empregos
industriais entre 2011 e 2019
Estudo do Dieese aponta que em 2000, 37% dos empregos na região eram industriais, hoje são apenas
24%. Durante a pandemia foram perdidos mais de 30 mil postos de trabalho no ABC
Em estudo divulgado este
mês, a Subseção do Dieese no
Sindicato traz informações
detalhadas sobre o setor produtivo no ABC entre 2010 e
2020 com dados específicos
sobre área de atuação, salário
e gênero nos sete municípios.
A pesquisa aponta que a queda na produção industrial na
região é reflexo dos resultados
nacionais, com o agravante
de que o Estado de São Paulo
não promoveu o impulsionamento das áreas industriais
tradicionais. O documento
também faz um recorte das
demissões no período de
pandemia.
No início do milênio, o
total de empregos na indústria
no ABC representava 37,4%.
Este ano, o percentual está
em 23,9%. Apenas entre 2011
e 2019 foram perdidos 94,3
mil postos de trabalho, uma
redução no período de 36%.
Sete municípios
Segundo o levantamento,
houve queda de 9 pontos
percentuais na participação
industrial nos sete municípios, entre 2010 e 2020. As
maiores baixas ocorreram em
Diadema e Mauá. Apenas no
setor metalúrgico, neste mesmo período, foram perdidos
44% dos empregos.
O diretor executivo do
Sindicato e vice-presidente
da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, Aroaldo Oliveira
da Silva, reforçou que o
impacto na desindustria-

Fortalecimento
do polo
automotivo
do ABC
Os Metalúrgicos também debatem com o governo do Estado o fortalecimento do polo automotivo
do ABC com a sugestão de
quatro iniciativas.

Arena de
oportunidades
promover encontros
entre as montadoras,
sistemistas e
fornecedores
Rodada tecnológica
aproximação das
montadoras com
universidades, institutos
de pesquisa e agência
de fomento para discutir
a melhoria do processo
produtivo

lização no país tem reflexo
direto na região. “O país está
sofrendo com o desmonte da
indústria e a gente sofre de
forma mais acelerada que os
demais lugares do Brasil. O
Sindicato tem discutido as
alternativas da região para
conter esse desmonte da
indústria. Temos feito dis-

cussões sobre o zoneamento
territorial, atração de novos
investimentos, salto tecnológico, além dos problemas de
cada empresa”.
O dirigente destacou a
importância da articulação
regional para fortalecer o
setor industrial. “O Sindicato acredita na governança

regional, por isso retomou o
debate da Agência de Desenvolvimento que tem a tarefa
de planejar o ABC. Umas
das grandes discussões que
temos feito é o planejamento regional para projetar o
ABC para próxima década
e o Sindicato vem agindo
ativamente nesta pauta”.

Financiamento
produtivo
discussão da
sustentabilidade
financeira das empresas
para darem um salto e
se modernizarem
Capacitação
profissional e
empresarial
atender às novas
demandas e promover
os saltos tecnológicos
necessários em todos
os cargos

Empregos perdidos na pandemia
O estudo do Dieese aponta ainda que entre janeiro
e agosto desde ano, com o
agravamento da crise econômica provocada pela pan-

demia do novo coronavírus,
30,9 mil postos de trabalho
foram fechados no ABC,
sendo 28% deles na indústria
de transformação.

Contratação de mulheres
Outro dado do estudo
diz respeito às contratações na indústria por
gênero. Segundo o levantamento, cresceu em

60% (24 mil) os empregos
femininos entre 2000 e
2013. Porém, nos 7 anos
seguintes, 32% deles foi
eliminado (-20 mil).
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Clube de Campo reabre no sábado

O Clube de Campo
abrirá aos sábados,
domingos e feriados.
Fica na rua Sorocaba, s/nº,
Jardim Borda do Campo –
na Estrada de Ribeirão Pires,
no antigo Caminho 618,
Estrada Velha de Santos,
Riacho Grande,
em São Bernardo.
Informações pelo telefone
(11) 9 4335-9433 e e-mail
clube@smabc.org.br

Como participar

As doações podem ser
entregues ao CSE na fábrica,
no Sindicato e nas Regionais. Se não puder, entre
em contato que o Sindicato
retirará as doações. Sábado,
dia 24, das 9h às 17h, 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.
Já os produtos de higiene pessoal serão doados a
entidades que atendem mulheres vítimas de violência
doméstica.

“É de extrema importância
esse movimento do Outubro
Rosa para conscientizar cada
vez mais as mulheres sobre
a prevenção. Temos que nos
cuidar e zelar pela nossa
saúde. Com o câncer não se
brinca, muitas vidas já foram
ceifadas e muitas mulheres
foram mutiladas por conta
da doença. Participe da
campanha solidária!”, Maria
José Pimentel dos Santos, a
Masé, CSE na Marcolar.

fotos: divulgação

•

Já classificado na fase de
grupos da Libertadores,
o Palmeiras joga a última
rodada em casa contra o
Tigre, da 2ª divisão argentina. Basta vencer para se
manter em 1º lugar.

•

O Corinthians anunciou o
retorno de Fábio Santos,
ex-Atlético-MG, com contrato até o fim de 2021. O
lateral esteve nas conquistas da Libertadores e do
Mundial em 2012.

•

A jogadora de vôlei de
praia Carol Solberg, que
foi advertida pelo Superior Tribunal de Justiça
Desportiva após dizer
‘Fora, Bolsonaro’, vai
recorrer da censura.

•

O Brasil é o segundo país
com mais jogadores entre
os 32 clubes da Liga dos
Campeões. São 78 atletas,
sendo oito naturalizados.
A França tem 97 atletas.

fotos: adonis guerra

O Clube de Campo dos
Metalúrgicos do ABC será
reaberto no próximo sábado,
dia 24, das 8h às 18h. Por conta da pandemia da Covid-19,
serão adotados os protocolos
de higiene e limpeza e limite
da capacidade de 60%.
Será obrigatório o uso de
máscaras, haverá aferição da
temperatura e disponibilização de álcool gel.
Quadras, quiosques e playground estarão liberados. A
lanchonete estará aberta, com
venda de gelo, carvão, porções,
sorvete e bebidas em geral.
A piscina, a represa e os
vestiários estarão fechados
em cumprimento ao decreto
21.333, de 09/10/2020, da
Prefeitura de São Bernardo.
A ocupação de quiosques
é por ordem de chegada e os
quiosques maiores devem ser
reservados com antecedência.
Informações pelo telefone
(11) 9 4335-9433 e e-mail
clube@smabc.org.br.
A entrada para convidados custa R$ 8 com nome na
lista da reserva. Sem nome na
lista, convidado paga R$ 10.
O pagamento é somente em
dinheiro. O Clube não aceita
nenhum tipo de cartão.

Tribuna Esportiva

foto: adonis guerra

Libertadores
Hoje – 21h30
Palmeiras x Tigre
Allianz Parque

Brasileirão
Hoje – 21h30
Vasco x Corinthians
Rio de Janeiro

