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Acordo garante conquista de empregos na montadora.
“Podem abraçar seus familiares e comemorar”, afirmou o 

secretário-geral do Sindicato, Moisés Selerges
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CONTRATAÇÕES NA MERCEDES
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Ministro decorativo 
O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro passa 20% do 
tempo em viagens, às vezes 
alheias à pasta. Nos basti-
dores, ele tem sido avaliado 
como decorativo.

Desigualdade na educação
A desigualdade educacio-
nal aprofundou em 58% dos 
municípios brasileiros entre 
2015 e 2019, segundo le-
vantamento feito pelo Todos 
pela Educação.  

Estupro é estupro!
Em mais de dez cidades do 
país, mulheres se reuniram 
em apoio a Mariana Ferrer 
que acusa um empresário de 
estupro e foi humilhada em 
audiência.   

Campanha de Flávio Bolsonaro 
Quebra de sigilo bancário 
mostra que cabos eleitorais, 
em 2018, foram pagos com 
dinheiro da conta de Quei-
roz que recebia valor das 
“rachadinhas”.   
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Notas e recadosABC registra 2.821 mortes
e 74.440 casos da Covid-19

O ABC chegou a 2.821 
pessoas mortas e 74.440 in-
fectadas pela Covid-19 nas 
sete cidades. A média móvel 
em sete dias ficou em 215 
casos confirmados por dia. 
Os dados são do Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC 
de ontem, com base nas in-
formações das prefeituras. 

Do total, São Bernardo 
é a responsável pelo maior 
número, com 973 óbitos e 
31.282 casos. 

O Estado de São Paulo 
já registrou 39.717 mortes e 
1.125.936 casos, no boletim 
do dia 5. O Estado alegou 
dificuldades no acesso ao 
sistema para atualização dos 
dados dos últimos dias. 

Brasil e mundo
O Brasil chegou a 162.386 

vidas perdidas e 5.661.240 

casos confirmados da Co-
vid-19, de acordo com con-
sórcio de veículos de im-

prensa. Porém, cinco estados 
não atualizaram os dados 
(SP, AP, DF, MG, PR). 

A média móvel em sete 
dias foi de 324 mortes por 
dia, variação de -30% em 
relação aos dados de 14 dias. 
A média móvel de casos foi 
de 16.534 por dia, variação 
de -28%. 

O mundo ultrapassou 50 
milhões de casos e 1,2 mi-
lhão de mortes. De acordo 
com a OMS (Organização 
Mundial da Saúde), foram 
50.266.033 infectados e 
1.254.567 óbitos. A escala-
da de casos foi registrada 
nos Estados Unidos e na 
segunda onda de contágio 
na Europa.



Negociação com a Mercedes 
conquista 950 contratações
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Os companheiros e 
companheiras que 
acompanharam a 

plenária realizada na Sede, 
no último sábado, 7, não es-
conderam a alegria ao serem 
informados que serão efeti-
vados na Mercedes, em São 
Bernardo. As contratações, 
resultado de negociação en-
tre o Sindicato e a direção da 
fábrica, garantem efetivação 
de 600 trabalhadores tempo-
rários, 100 aprendizes do Se-
nai, além de por volta de 250 
novos postos de trabalho por 
tempo determinado a partir 
de janeiro de 2021. 

Entre os 600 que passarão 
a fazer parte do quadro fixo de 
trabalhadores na montadora, 
alguns já tinham tido seus 
contratos encerrados ao logo 
deste ano e outros estavam 
com o contrato por encerrar. 
A negociação também assegu-
ra que todos os trabalhadores 
horistas em evolução salarial, 
que estavam com as faixas 
salariais congeladas, tenham 
a evolução retomada em de-
zembro deste ano.

Mesmo em meio à crise, haverá 700 efetivações entre temporários e 
aprendizes do Senai, além de 250 contratações por tempo determinado
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“Essa é uma vitória 
de todos nós, fruto 
de negociações 
importantes que 
asseguram que mais 
famílias tenham 
comida na mesa” 
Moisés Selerges

conseguimos fechar um im-
portante acordo em abril 
que garantiu a estabilidade 
de todos os efetivos até o fim 
do ano. E agora para fechar 
o ano, temos mais uma im-
portante conquista com a 
efetivação destes 700 compa-
nheiros e companheiras, mais 
250 contratações temporá-
rias”, ressaltou o coordenador 
do CSE, Ângelo Máximo de 
Oliveira Pinho, o Max. 

Acordo de 2019 
No ano passado, os Me-

talúrgicos do ABC firmaram 
um acordo de investimento 
com a fábrica para tornar a 
planta de São Bernardo a fa-
bricante mundial de motores 
das famílias 460 e BR900. 

“Esse acordo já previa um 
crescimento da demanda 
de São Bernardo. Como o 
mercado automobilístico está 
retomando e aqui dentro da 

fábrica já tinha uma projeção 
de novos produtos por conta 
do acordo de 2019, ajudou 
muito nessa discussão dos 
contratados". 

Em abril deste ano, a luta 
do CSE também garantiu a 
renovação do contrato dos 
trabalhadores temporários 
por três meses e o compro-
misso de prioridade para es-
ses trabalhadores na abertura 
de novas vagas.

tenham comida na mesa. Po-
dem abraçar seus familiares e 
comemorar”. 

“A luta do Sindicato é por 
emprego, como sempre foi. 
Esse Sindicato tem uma his-
tória de compromisso com a 
classe trabalhadora desse país. 
Nunca duvidem da capacida-
de do Sindicato, porque ele é 
cada um de vocês”, completou.

O dirigente ponderou que 
existe a possibilidade de um 
crescimento sazonal durante 
o primeiro semestre que 
justifica as contratações. “A 
possibilidade de ter vacina 
traz certo aquecimento no 
mercado, mas que continua 
muito incerto. Temos que 
ficar de olho na Europa que 
está passando pela segunda 
onda de Covid e no cenário 
pós eleição nos EUA, ques-
tões que influenciarão nas 
vendas aqui”. 

“Diante de um ano difícil 
como tem sido 2020, com 
muitas demissões no país e 
negociações complicadas, 

O secretário-geral do Sin-
dicato, CSE na montadora, 
Moisés Selerges, destacou a 
importância das contratações 
em um ano extremamente 
difícil por conta da pandemia 
da Covid-19, que derrubou a 
economia. “Essa é uma vitória 
de todos nós, fruto de nego-
ciações importantes que além 
de garantirem estabilidade em 
meio à crise, também asse-
guram que mais 250 famílias 
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Tribuna Esportiva

Soltura de Lula completa um ano e 
mundo pede anulação de sentenças

• O Corinthians terá nesta se-
mana a estreia do atacante 
Jonathan Cafu, que atuava 
no Al-Hazm, da Arábia 
Saudita. O vínculo vai até 
o fim de 2023.  

• O Palmeiras tem sete des-
falques. Weverton, Gabriel 
Menino, Matías Viña e 
Gustavo Gómez estarão 
com suas seleções. Wesley, 
Felipe Melo e Luiz Adriano 
têm lesões.

• O Santos terá a semana 
livre para trabalhar. A 
equipe não teve nenhum 
chute a gol certeiro nos 
últimos dois jogos. O gol 
no Bragantino foi contra. 

• O São Paulo apostou na 
base e já tem metade dos 
jogadores de linha forma-
dos em casa: Brenner, Igor 
Gomes, Luan, Diego Costa 
e Gabriel Sara. 

• Os convocados por Tite 
para as Eliminatórias da 
Copa começaram a se 
apresentar na Granja 
Comary, porém a sele-
ção só estará completa 
hoje.

Em oito de novembro de 
2019, após 580 dias mantido 
preso político em Curitiba, o 
ex-presidente Lula foi solto, e, 
no dia seguinte, voltou para os 
braços do povo, exatamente 
de onde foi levado, do Sin-
dicato dos Metalúrgicos do 
ABC. No domingo, data que 
completou um ano da sua li-
berdade, integrantes da Vigília 
Lula Livre participaram de 
uma live com o ex-presidente 
“Lula, estamos em resistência 
– Lula está solto, mas não está 
livre. Vigília resiste”. 

O presidente do Sindicato, 
Wagner Santana, o Wagnão, 
destacou o envolvimento da 
vigília durante todo o período 
e no pós-soltura. “Insistimos 
em continuar porque a vigília 
era muito mais do que um ato 
de solidariedade, era um ato 
político, de contestação em 
relação ao injusto processo, 
prisão e perseguição a Lula. 
Sua prisão significava um 
ataque direto aos direitos dos 
trabalhadores e à classe tra-
balhadora. A vigília tinha sua 

sede em Curitiba, mas aconte-
cia nos sindicatos, associações 
de bairro, várias entidades 
Brasil afora. 

“Aqui continuamos a de-
fender a liberdade plena de 
Lula, que significa defender a 
liberdade dos trabalhadores 
lutarem por direitos nas em-
presas, por saúde, por terra, 
por teto, por educação pública 
de qualidade. A representa-
tividade que tem a liberdade 
plena de Lula significa a liber-
dade da classe trabalhadora 
continuar lutando pelos seus 
direitos”, reforçou.

Fala Lula
Em suas redes sociais, Lula 

postou: “A essa altura todo 
mundo já deveria ter en-
tendido que minha prisão 
não teve nada a ver com um 
processo jurídico...Nunca 
entendi aquilo como uma 
prisão, sempre soube que 
era um interdito para que 
eu não fosse candidato. Pra 
impedir o povo de me eleger 
presidente”.
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MANIFESTO PELA ANULAÇÃO 
DAS SENTENÇAS

O ministro do STF 
(Supremo Tribunal Fede-
ral) Gilmar Mendes deve 
receber hoje um manifes-
to em apoio a Lula, assi-
nado por 400 lideranças 
políticas de entidades, as-

sociações e universidades 
de 46 países da América 
Latina, África e Europa. 
O manifesto defende a 
anulação das sentenças 
do ex-presidente na Lava 
Jato.


