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Acabou a eleição. 
E agora?
“Temos que acompanhar 
e cobrar os vereadores 

e prefeitos eleitos 
em defesa da vida, 
dos empregos e da 

indústria”
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Eleições 2º turno
Partidos de esquerda e centro-
-esquerda elegeram prefeitos 
em 11 cidades de 9 estados 
neste domingo (29). Ao todo, 
57 cidades foram às urnas em 
2º turno. 

Recorde de desemprego 
A taxa de desemprego de 
julho a setembro de 2020, 
de 14,6%, foi a mais alta da 
série histórica iniciada em 
2012, e atinge 14,1 milhões 
de pessoas. 

Desemprego entre jovens 
A taxa de desemprego entre 
jovens de 18 a 24 anos ba-
teu novo recorde e chegou 
a 31,4%, segundo IBGE. O 
resultado é mais que o dobro 
da taxa geral. 

Alta nos preços 
A variação de preços no ata-
cado no Brasil é a 2ª maior do 
mundo, atrás apenas da alta 
na Argentina, aponta estudo 
da Armor Capital.
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Notas e recados

Fechadas as urnas de 2020, 
já temos a nova configuração 
política que passa a gover-
nar as 39 cidades da RMSP 
(Região Metropolitana de 
São Paulo), que representa 
quase 10% da população 
brasileira e o principal centro 
econômico do país. Na reali-
dade, esse quadro pouco se 
transformou em relação aos 
resultados de 2016. 

O PSDB seguirá no co-
mando da Prefeitura de São 
Paulo, a maior cidade e o 
principal orçamento muni-
cipal no Brasil, mantendo a 

dobradinha com o governo 
estadual. Além disso, co-
mandará outras 10 cidades, 
incluindo Santo André, São 
Bernardo do Campo e São 
Caetano do Sul na região do 
Grande ABC. 

O PSD conseguiu a vitória 
em 6 cidades, com destaque 
para a reeleição em Gua-
rulhos, importante centro 
industrial da RMSP. Da mes-
ma forma merece atenção o 
resultado do Podemos, com 
5 cidades, incluindo Osasco 
e Mogi das Cruzes. O PL 
venceu em 8 cidades, situadas 

principalmente nas franjas 
da Região Metropolitana. 
Fecham a lista o PT, o MDB 
e o Republicanos, com duas 
prefeituras, além do PP, o 
PTB e o PSL com uma. 

Os resultados, com ampla 
maioria de partidos políticos 
localizados no que chama-
mos de direita ou centro-di-
reita do espectro político, in-
dicam para a continuidade de 
uma trajetória de desatenção 
para a atividade industrial na 
RMSP, muito embora a capi-
tal paulista, o Grande ABC, 
Osasco e Guarulhos consti-

tuam o coração da indústria 
brasileira. 

O retorno do PT ao Con-
sórcio Intermunicipal Gran-
de ABC, por meio das pre-
feituras de Diadema e Mauá, 
certamente levará ao resgate 
do tema no debate regional, 
dada sua relevância para a 
atividade econômica desses 
municípios. Mas serão 4 anos 
muito difíceis para a estra-
tégica retomada industrial 
em nossa principal região 
metropolitana, com reper-
cussões para toda a economia 
nacional.

ELEIÇÕES MUNICIPAIS E A ECONOMIA 
METROPOLITANA: O QUE NOS ESPERA?

Comente este artigo.
Envie um e-mail para 
sumetabc@dieese.org.br
Subseção do Dieese

Dica do Dieese

Com registros em alta há 
duas semanas, as sete cidades 
do Grande ABC chegaram a 
3.006 mortes pela Covid-19. 
Ao todo, foram 83.415 casos 
confirmados, sendo 70.213 
pacientes recuperados. 

As prefeituras de São Ber-
nardo e Santo André publica-
ram decretos municipais com 
restrições de atividades e se 
anteciparam ao anúncio de 
reclassificação do Plano São 
Paulo do governo do Estado 
(confira mais na pag 4). 

A média móvel de casos 
em sete dias ficou em 528 con-
firmações por dia. Os dados 
são do boletim do Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC 

de ontem, com base nas infor-
mações das prefeituras.

O índice de isolamento 
social no sábado, dia 28, ficou 
em: Santo André (41%), São 
Bernardo (42%), São Caetano 
(39%), Diadema (40%), Mauá 
(37%) e Ribeirão Pires (41%). 
Rio Grande da Serra não tem 
medição. 

Estado SP
O Estado de São Paulo regis-

trou 42.076 óbitos e 1.240.473 
casos da Covid-19. Em 24h, 
foram 28 mortes e 2.379 infec-
tados, de acordo com a Funda-
ção Seade do dia 29. 

As internações pela Co-
vid-19 no Estado de São Paulo 

estão em alta. A média móvel 
foi de 2.463 pacientes, maior 
número em dois meses. A 
ocupação dos leitos na Região 
Metropolitana de São Paulo 
(ABC incluso) está em 59,1% 
de UTI e 53,9% de enfermaria. 

Brasil 
O país chegou a 172.850 

vidas perdidas para a Covid-19, 
com 6.313.679 casos. Em 24h, 
foram 261 óbitos e 23.496 in-
fectados. 

A média móvel em sete 
dias foi de 522 mortes por dia, 
variação de 6% em relação aos 
dados de 14 dias. A média mó-
vel de casos foi de 23.496 por 
dia, variação de 21%, de acordo 

com o balanço do consórcio de 
veículos de imprensa. 

Mundo
No mundo, foram 1.456.687 

mortes e 62,3 milhões de casos 
da Covid-19. Em 24h, foram 
496.892 casos e 7.697 mortes, 
de acordo com a OMS (Organi-
zação Mundial da Saúde). 

O Brasil é o 2º país do mun-
do com mais mortes, atrás 
apenas dos Estados Unidos 
(263.946), e o 3º com mais 
casos, atrás de EUA e Índia (13 
milhões e 9,4 milhões).

A Europa registrou cerca de 
36 mil mortes em uma sema-
na, recorde desde o início da 
pandemia. 

ABC ULTRAPASSA 3 MIL PESSOAS MORTAS PELA COVID-19
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repriodução

Passado o momento de exercer o voto, é hora de acompanhar de perto a 
atuação dos prefeitos e cobrar as promessas de campanha 

Sindicato cobrará dos eleitos compromisso na defesa da vida, 
do emprego e da indústria na região

Os resultados das 
eleições todos já sa-
bem, agora é hora 

de acompanhar os resulta-
dos práticos do mandato 
de cada prefeito e vereador 
eleito. O vice-presidente do 
Sindicato, Claudionor Viei-
ra do Nascimento lembra 
que, enquanto representante 
dos trabalhadores, é papel 
do Sindicato cobrar de todos 
os eleitos o compromisso na 
defesa da vida, do emprego e 
um diálogo permanente na 
defesa da indústria na região 
e do desenvolvimento local. 

“Todos os eleitos, inde-
pendente do partido políti-
co, terão um papel impor-
tante a cumprir, principal-
mente nesse momento difí-
cil de pandemia e desempre-
go que estamos vivendo. 
É sempre bom lembrar 
que aqueles que con-
correram precisam 
entender o sentimento 
do povo através dos re-
cados que foram dados 
nas urnas”, reforçou 
também.

Claudionor destacou 

que durante as eleições to-
dos que negaram a políti-
ca acabaram contribuindo 
para o elevado número de 
abstenções e que o caminho 
é o contrário disso. “Não é 
negando a política que va-
mos resolver os problemas 
das nossas cidades e do 
nosso país, é participando, 
discutindo, debatendo e, 
com a participação da po-
pulação, cobrando o cum-
primento das promessas 
de campanha”. 

O dirigente lem-
brou ainda o avanço 
da Covid-19 e a ne-
cessidade de medidas 
que protejam a vida. 
“Vem aí uma 
s e g u n d a 

onda, muitas pessoas estão 
morrendo. É preciso mais 
responsabilidade e com-
promisso por parte dos 
prefeitos, dos governadores 
e do presidente, que não 
demonstra sensibilidade 
nenhuma diante dessa que 
é a situação mais grave e 
profunda dos últimos anos. 
É preciso que todos esses 
governos se unam em defesa 
da vida. O maior adversário 

de cada político des-
se país e de cada 
um de nós neste 
momento tem 
que ser o vírus, 
é contra ele que 

temos que lutar”. 

O diretor executivo dos Metalúrgicos 
do ABC, Nelsi Rodrigues, o Morcegão 
também pediu responsabilidade e parti-
cipação popular das novas gestões “Nossa 
expectativa é que façam diálogo perma-
nente com munícipes e tenham olhar sobre 
as questões que são mais críticas nas cida-
des. Nós, Sindicato e trabalhadores, vamos 
continuar acompanhando, fiscalizando e 
levando ao conhecimento das autoridades 
as situações que mais afligem a classe tra-
balhadora. Somos um Sindicato Cidadão 
que busca melhorias também 
fora dos muros da fábrica, nos 
bairros e nas cidades”. 

“Só com muita participa-
ção popular para fazer algo 
melhor para aqueles que 
mais precisam. Buscaremos 
dialogar sobre desenvol-
vimento econômico, 
geração de em-
prego, com olhar 
para a classe tra-
balhadora. Não 
dá para discu-
tir problemas 
só do ponto de 
vista da gestão, 
é preciso ouvir 
os munícipes”, 
concluiu o diri-
gente.
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• Com surto da Covid-19, 
o Palmeiras terá poucas 
opções no ataque para o 
jogo de ida das oitavas 
de final. Willian, Anibal 
e Breno Lopes estão fora. 
Verón é dúvida. 

• Com Marllon suspenso e 
Jemerson com Covid-19, 
Bruno Méndez voltará 
a ter uma chance como 
titular do Corinthians. O 
zagueiro foi expulso na 
estreia de Mancini. 

• O São Paulo terá sequ-
ência de três jogos como 
visitante no Brasileirão: 
Ceará, Bahia e Goiás. O 
Tricolor é o 3º colocado, 
mas com três jogos a 
menos. 

• Com o atacante Bren-
ner suspenso por levar o 
terceiro cartão amarelo, 
Pablo é o favorito do téc-
nico Fernando Diniz para 
a vaga. 

.4
quarta-feira, 25 de novembro de 2020 
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Tribuna Esportiva

Libertadores

Hoje – 19h15
Delfín x Palmeiras

Equador

Brasileirão

Hoje – 19h15
Ceará x São Paulo 

Fortaleza

Hoje – 21h30
Coritiba x Corinthians

Curitiba 
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O pagamento do 
13º salário dos meta-
lúrgicos do ABC será 
de R$ 404,4 milhões 
neste ano. A estimati-
va é da Subseção Die-
ese (Departamento 
Intersindical de Esta-
tística e Estudos So-
cioeconômicos) do 
Sindicato.

O estudo mostra 
que a categoria exerce 
forte influência na eco-
nomia local, uma vez 
que os trabalhadores da 
base representam 5,6% 
do total de pessoas que 

deverão receber o 13º 
salário, mas participam 
com 13% dos recursos 
totais a serem pagos. 
São 68.504 trabalha-
dores, com rendimento 
médio mensal de R$ 
5.903. 

Quando compara-
dos aos trabalhadores 
formais da região, os 
metalúrgicos detêm 
9,4% dos empregos, 
mas respondem por 
17,7% do total pago 
aos trabalhadores com 
carteira de trabalho 
assinada. 

ABC
Em toda a região, 

a estimativa do paga-
mento do 13º salário no 
ano é de R$ 2,3 bilhões 
aos trabalhadores com 
carteira de trabalho 
assinada e R$ 932,2 mi-
lhões aos beneficiários 
da Previdência Social. 

Do total, 71,1% são 
destinados aos traba-
lhadores do mercado 
de trabalho formal e 
28,9% aos beneficiários 
da Previdência Social.

As cidades de São 
Bernardo, Santo André, 

São Caetano e Diadema 
participam com 88,1% 
dos recursos a serem 
pagos aos trabalhado-
res formais, aposen-
tados e pensionistas. 
Já em Ribeirão Pires 
(40,7%), Rio Grande da 
Serra (39,9%) e Mauá 
(36,5%), a parcela dos 
benefícios do INSS tem 
maior peso. 

Brasil 
O 13º salário do 

Grande ABC represen-
ta cerca de 1,5% de todo 
valor pago no país, esti-

mado em R$ 215,6 bi-
lhões no ano. Segundo 
a Subseção Dieese, esse 
resultado comprova a 
resistência da economia 
local diante da crise 
econômica dos últimos 
anos. 

O levantamento foi 
feito com base nos dados 
da RAIS (Relação Anual 
de Informações Sociais), 
do Novo CAGED (Novo 
Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempre-
gado) e da Previdência 
Social, do Ministério da 
Economia.

13º SALÁRIO DOS METALÚRGICOS DO ABC INJETA 
R$ 404,4 MILHÕES NA ECONOMIA

Sindicatos filiados à CUT dão início a uma força-tarefa para garantir a integralidade do 
pagamento do 13º salário dos trabalhadores e trabalhadoras que tiveram redução de jornada 
e de salário e suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. 

A reação da Central, que enviou comunicado a todas as entidades orientando a pressionar 
e cobrar do setor patronal o pagamento integral pelo 13º integral, ocorre após a equipe do 
Ministério da Economia divulgar as regras para o pagamento do benefício prejudiciais aos que 
foram afetados pela suspensão do contrato de trabalho.

Com informações da CUT

CUT E SINDICATOS 
VÃO PRESSIONAR 

POR 13° INTEGRAL 
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zagueiro foi expulso na 
estreia de Mancini. 

• O São Paulo terá sequ-
ência de três jogos como 
visitante no Brasileirão: 
Ceará, Bahia e Goiás. O 
Tricolor é o 3º colocado, 
mas com três jogos a 
menos. 

• Com o atacante Bren-
ner suspenso por levar o 
terceiro cartão amarelo, 
Pablo é o favorito do téc-
nico Fernando Diniz para 
a vaga. 

.4
quarta-feira, 25 de novembro de 2020 
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O pagamento do 
13º salário dos meta-
lúrgicos do ABC será 
de R$ 404,4 milhões 
neste ano. A estimati-
va é da Subseção Die-
ese (Departamento 
Intersindical de Esta-
tística e Estudos So-
cioeconômicos) do 
Sindicato.

O estudo mostra 
que a categoria exerce 
forte influência na eco-
nomia local, uma vez 
que os trabalhadores da 
base representam 5,6% 
do total de pessoas que 

deverão receber o 13º 
salário, mas participam 
com 13% dos recursos 
totais a serem pagos. 
São 68.504 trabalha-
dores, com rendimento 
médio mensal de R$ 
5.903. 

Quando compara-
dos aos trabalhadores 
formais da região, os 
metalúrgicos detêm 
9,4% dos empregos, 
mas respondem por 
17,7% do total pago 
aos trabalhadores com 
carteira de trabalho 
assinada. 

ABC
Em toda a região, 

a estimativa do paga-
mento do 13º salário no 
ano é de R$ 2,3 bilhões 
aos trabalhadores com 
carteira de trabalho 
assinada e R$ 932,2 mi-
lhões aos beneficiários 
da Previdência Social. 

Do total, 71,1% são 
destinados aos traba-
lhadores do mercado 
de trabalho formal e 
28,9% aos beneficiários 
da Previdência Social.

As cidades de São 
Bernardo, Santo André, 

São Caetano e Diadema 
participam com 88,1% 
dos recursos a serem 
pagos aos trabalhado-
res formais, aposen-
tados e pensionistas. 
Já em Ribeirão Pires 
(40,7%), Rio Grande da 
Serra (39,9%) e Mauá 
(36,5%), a parcela dos 
benefícios do INSS tem 
maior peso. 

Brasil 
O 13º salário do 

Grande ABC represen-
ta cerca de 1,5% de todo 
valor pago no país, esti-

mado em R$ 215,6 bi-
lhões no ano. Segundo 
a Subseção Dieese, esse 
resultado comprova a 
resistência da economia 
local diante da crise 
econômica dos últimos 
anos. 

O levantamento foi 
feito com base nos dados 
da RAIS (Relação Anual 
de Informações Sociais), 
do Novo CAGED (Novo 
Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempre-
gado) e da Previdência 
Social, do Ministério da 
Economia.

13º SALÁRIO DOS METALÚRGICOS DO ABC INJETA 
R$ 404,4 MILHÕES NA ECONOMIA

Sindicatos filiados à CUT dão início a uma força-tarefa para garantir a integralidade do 
pagamento do 13º salário dos trabalhadores e trabalhadoras que tiveram redução de jornada 
e de salário e suspensão de contratos de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. 

A reação da Central, que enviou comunicado a todas as entidades orientando a pressionar 
e cobrar do setor patronal o pagamento integral pelo 13º integral, ocorre após a equipe do 
Ministério da Economia divulgar as regras para o pagamento do benefício prejudiciais aos que 
foram afetados pela suspensão do contrato de trabalho.

Com informações da CUT

CUT E SINDICATOS 
VÃO PRESSIONAR 

POR 13° INTEGRAL 

“Cuidar da saúde das pessoas tem que ser 
todos os dias, não pode escolher data”

Com alta de casos 
e internações, 
governo de SP 
anuncia recuo 

para fase amarela 
de combate à 

pandemia um dia 
após a eleição

Encerradas as eleições mu-
nicipais no domingo, o go-
vernador de São Paulo, João 
Doria, anunciou ontem que 
todo o Estado volta para a 
fase amarela do Plano SP, 
que restringe o horário das 
atividades para combater a 
alta de casos e internações 
pela Covid-19. 

Desde o início de outubro, 
a Grande SP (ABC incluso) 
e as regiões da Baixada San-
tista, Campinas, Piracicaba 
e Sorocaba estavam na fase 
verde, a penúltima prevista 
pelo Plano SP. Outras 11 re-
giões estavam na fase ama-
rela. 
O secretário-geral do Sindi-

cato, Moisés Selerges, des-
tacou que é preocupante a 
mudança de fase só após a 
eleição. 
“Com o número crescen-
te de casos, alguns dizendo 
que entramos na 2ª onda 
da pandemia e outros que 
nem saímos da 1ª onda ain-
da, é muito estranho esperar 

passar a eleição para fazer 
essa mudança. Cuidar da 
saúde das pessoas tem que 
ser todos os dias, não pode 
escolher data. É um com-
portamento muito arriscado 
esperar para fazer o que tem 
que ser feito quando é a saú-
de e a vida das pessoas em 
risco”, afirmou. 

Bares, restaurantes, academias, salões de beleza, sho-
ppings, escritórios, concessionárias e comércios de 
rua voltam a ter limitações de horário e capacidade 
de público.

De acordo com o governo, o atendimento presencial 
em todos os setores fica restrito a 10 horas diárias, 
sequenciais ou fracionadas, e 40% de capacidade. Os 
estabelecimentos terão que fechar o atendimento lo-
cal até as 22h. Todos os eventos com público em pé 
estão proibidos.

Reunião do governo estadual está agendada para hoje 
com 62 prefeitos em cidades que estão com ocupação 
de leitos acima de 75% ou aumento de internações em 
mais de 10% em comparação aos dados de sete dias. 
Do ABC, estão na lista Diadema e Ribeirão Pires. 

No dia 16 de novembro, o governo adiou nova re-
classificação e alegou instabilidades nos dados do 
Ministério da Saúde. As internações pela Covid-19 
tiveram duas semanas seguidas de alta, 17% e 18%.
 
Na ocasião, um grupo de infectologistas de São Pau-
lo encaminhou carta a amigos para alertar sobre o 
aumento de casos e recomendar “fortemente novo 
ISOLAMENTO DOMICILIAR!”. 

“Estamos em período eleitoral e  
talvez por isso não haja interesse 

político em novo ‘lockdown’ agora, 
mas é uma medida extremamente 

necessária! Por favor, ajude a controlar 
a pandemia e se proteja! ”.

Fase amarela

• Com a vitória por 2 a 1 no 
jogo de ida na altitude do 
Equador, o Santos pode 
até perder da LDU por 1 
a 0 em casa para avançar 
na Libertadores. 

HOJE – 19H15
Santos x LDU
Vila Belmiro
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• O Peixe joga embalado 
pela vitória no Brasileirão 
no sábado. Em home-
nagem, Soteldo vestiu a 
camisa 10, que já foi de 
Pelé, com o nome de Ma-
radona.

• O lateral-direito Marcos 
Rocha e o zagueiro Renan 
testaram positivo para a 
Covid-19 e desfalcam o Pal-
meiras por duas semanas.

 
• Pietro Fitippaldi, piloto 

reserva da Haas e neto 
de Emerson Fitippaldi, 
vai correr o GP de Sakhir 
na F1 após o acidente 
com incêndio de Romain 
Grosjean no GP Barein. 

• Na investigação sobre 
a morte de Maradona, 
a polícia apreendeu 
documentos, computadores 
e celulares do médico 
Leopoldo Luque.
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