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DEFESA DA VIDA
Sindicato reforça necessidade de paralisação das montadoras 
com o avanço da pandemia. Volks vai parar a partir de amanhã. 
Mercedes e Scania discutem e devem ter posicionamento hoje.
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Auxílio emergencial 
O novo benefício começa 
a ser pago em abril. O 
governo reduziu o valor 
e número de pessoas que 
vão receber. A maioria 
deverá receber R$ 150. 

Pela vida
A Jornada de Lu tas  da 
Juventude faz campanha 
pela ‘vida, pão, vacina e 
educação’, por meio de 
cartazes, outdoors e pro-
jeções, no próximo dia 30. 

Lei da ditadura
O STF é pressionado a dar 
resposta ágil sobre aplica-
ção a ‘Lei de Segurança 
Nacional’ reabilitada sob 
Bolsonaro, usada contra 
opositores. 

Saúde e economia 
Carta com 200 assinaturas 
de integrantes do mercado 
financeiro e ex-ministros 
da Fazenda pede lock-
down, vacina e urgência 
no auxílio emergencial.

fotos: divulgação

Notas e recados

Mais uma vez o governo 
brasileiro aciona sua política de 
devastação da indústria nacio-
nal. Desta vez o ataque é sobre 
os setores de eletroeletrônicos e 
de máquinas e equipamentos.  
Enquanto as principais eco-
nomias do mundo defendem 
seus mercados e seus parques 
produtivos, na semana passada 
o governo brasileiro reduziu em 
10% o imposto de importação 

de inúmeros itens produzidos 
por estes setores.

Na sua lógica ultraliberal, 
o governo alega que a medida 
diminuirá os custos destes equi-
pamentos, reduzindo os preços 
para o consumidor brasileiro. 
Isso não é verdade! Em 2020 o 
déficit da balança comercial dos 
produtos elétricos e eletrônicos 
foi de US$25 bilhões, além de 
US$ 8 bilhões no setor de má-

quinas e equipamentos. 
O governo brasileiro faz 

o contrário do que deveria, 
prejudicando setores estraté-
gicos para o desenvolvimento 
industrial e tecnológico do país, 
levando a uma quebra ainda 
maior de empresas nacionais, 
aumentando as perdas no co-
mércio exterior e agravando o 
desemprego!

No cenário atual, entre de-

sempregados, trabalhadores 
informais e desalentados, so-
mam-se quase 30 milhões de 
brasileiros. O caminho lógico 
seria a criação de medidas para 
gerar empregos e renda, mas 
jogar a favor do país definiti-
vamente não se coloca como 
uma escolha para o desgoverno 
federal, novamente no caminho 
contrário aos interesses do 
Brasil.

OS BOICOTES NÃO PARAM 
Comente este artigo.
Envie um e-mail para 
sumetabc@dieese.org.br
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ABC TEM AUMENTO NA MÉDIA DE MORTES 
PELA COVID-19 DE +102%  

As sete cidades do 
ABC bateram mais um 
recorde, com média de 
mortes pela Covid-19 
de 42 pessoas por dia 
na última semana. 
Com isso, a variação 
da média em 14 dias 
foi de +102%.

A região tem regis-
trado médias mais al-
tas do que no primeiro 
pico da pandemia, em 
julho, quando chegou 
a 23 óbitos por dia. A 
média de casos foi de 
858 por dia, variação 
de +36,8%. 

Ao todo,  foram 
5.207 vidas perdidas 
e 146.464 pessoas in-
fectadas. 

Ribeirão Pires con-
firmou mais 11 pessoas 
que morreram na fila 
de espera aguardando 
vagas de UTI no siste-
ma estadual. Ao todo, 
já são 19 mortes na 
cidade. 

Diadema, Mauá e 
Ribeirão Pires estão 
com 100% de ocupa-
ção nos leitos de Co-
vid-19. Santo André 
tem 90%; São Bernar-
do, 88%; São Caetano, 

93%. Rio Grande da 
Serra não tem leitos 
de UTI. O balanço é da 
ABC Dados do dia 21.  

Foram vacinadas 
298.218 pessoas, de 
acordo com o Con-
sórcio Intermunicipal 
Grande ABC. 

Estado SP
A média móvel em 

uma semana foi de 491 
mortes por dia, mais 
um recorde na pande-
mia. A variação foi de 
+69% em relação ao 
registrado em 14 dias. 

A média móvel de 
casos em uma semana 
também bateu recor-
de, com 14.763 confir-
mações. 

O Estado de São 
Paulo teve 67.558 vidas 
perdidas e 2.306.326 
casos, segundo balan-
ço da Fundação Seade. 

A  o c up aç ão  de 
leitos de UTI está 
em 91,3% na Região 
Metropolitana. Em 
uma semana, a alta 
nas internações foi de 
110%, com 28.638 pa-
cientes hospitalizados 
no Estado. 

Brasil 
A média móvel de 

mortes em uma sema-
na no país foi de 2.255 
por dia, variação de 
+46% em relação aos 
dados de duas sema-
nas. O Brasil registra 
médias acima de mil 
óbitos há 60 dias se-
guidos. 

A média móvel de 
casos foi de 73.344 
diários, variação de 
+10%. O país chegou 
a 294.115 mortes e 
11.996.442 casos. Os 
dados são do consórcio 

de veículos de impren-
sa do dia 21. 

O balanço da va-
cinação no país é de 
11.805.991 doses, o 
que equivale a 5,58% 
do total da população. 
Receberam a segunda 
dose 4.160.093 pessoas, 
1,96% da população. 

Mundo
O  mu n d o  t e v e 

2.709.041 mortes e 
122.822.505 casos, de 
acordo com a OMS 
(Organização Mundial 
da Saúde). 

Na última semana, 
o Brasil teve 15,6 mil 
mortes pela Covid-19, 
o dobro do que os Esta-
dos Unidos O Brasil foi 
responsável por 25% 
dos óbitos no mundo, 
sendo que tem ape-
nas 2,7% da população 
mundial. 

No geral, os Estados 
Unidos está em 1º, com 
536.781 mortes e 29,4 
milhões de casos. O 
Brasil é o 2º em mortes 
e voltou a ser o 2º com 
mais casos, após ter 
passado a Índia.
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Negociação do Sindicato segue com as montadoras para que mais 
trabalhadores possam ficar em casa protegidos contra o coronavírus

VOLKS ANUNCIA PARADA NA PRODUÇÃO POR 12 DIAS; 
MERCEDES E SCANIA DEVEM ANUNCIAR PARADAS HOJE

Após negociação com os Metalúrgicos 
do ABC, a Volks anunciou a parali-
sação da produção em todas as suas 

plantas no País do dia 24 de março até 4 de abril. 
A decisão veio depois da terceira reunião 

com representantes da Anfavea (Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores), na qual o Sindicato reforçou 
a necessidade urgente de paralisação das 
fábricas devido ao avanço da pandemia, que 
só na região do ABC já matou mais de 5 mil 
pessoas e infectou mais de 146 mil. 

De acordo com o presidente do Sindicato, 
Wagner Santana, o Wagnão, não houve acor-
do para a paralisação imediata de todas as 
empresas, mas a entidade patronal disse que 
vai orientar seus associados a abrir negociação 
com os sindicatos responsáveis de cada planta 
produtiva, para discutir a situação e a possibi-
lidade de parada, caso a caso.  

“Essa negociação já teve um resultado 
muito importante para que os trabalhadores 
tenham condições de se proteger e proteger 
as suas famílias. Com as outras montadoras 
na base, Mercedes, Scania e Toyota, seguimos 
conversando com o mesmo intuito”, detalhou.

“Nossa preocupação principal 
é a vida, infelizmente 
não conseguimos uma 

decisão geral que servisse 
a todas às montadoras, 
mas procuramos a Volks 

e conseguimos essa 
paralisação nas quatro 

plantas”, afirmou.

SUS regional
O presidente relatou também 

que a Anfavea concordou com a 
reivindicação do Sindicato para 
que as empresas do setor automo-
tivo adquiram vacinas e insumos 
para doação ao SUS (Sistema 
Único de Saúde). 

“Conversei com o prefeito 
de Santo André e presidente do 
Consórcio Intermunicipal Gran-
de ABC, Paulo Serra, e definimos 
uma reunião com a Anfavea para 
acertar os detalhes”. A reunião 
deve ocorrer nesta semana. 

Luta em todas as esferas
Na semana passada represen-

tantes da CUT, da IndustriALL-
-Brasil e do Sindicato estiveram 
em Brasília reunidos com o presi-
dente da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, para apresentar as 
propostas dos trabalhadores e co-
brar medidas emergenciais diante 
do agravamento da pandemia de 
Covid-19.

Também estiveram com o 
governador de São Paulo, João 
Doria, e apresentaram a ele a 
carta entregue à Anfavea (Asso-
ciação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores) e ao 
Sindipeças (Sindicato Nacional 
da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores), com 
a proposta de “Acordo Marco 
Emergencial em Defesa da Vida 
e do Trabalho”.

Na pauta estão a defesa do 
isolamento social, com progra-
mas de proteção ao emprego e 
renda; a compra de vacinas pelas 
empresas para doação ao SUS, 
em um primeiro momento; apoio 
privado ao sistema público de 
saúde; reconversão industrial e 
crédito para as empresas da ca-
deia produtiva das montadoras.

Isolamento e vacina

“Para promover o isolamento, 
é preciso o programa de proteção 
ao emprego e à renda que dê 
suporte às pequenas e médias 
empresas. E para os trabalhadores 
informais a nossa defesa é pelo 
auxílio emergencial de R$ 600 
para que consigam se manter 
em casa. Esse valor vai voltar 
para a economia, trabalhador 
vai gastar no mercado, na farmá-
cia, na compra do gás”, concluiu 
Wagnão.

“Estamos trabalhando nas 
duas frentes: isolamento 

social, já que não há 
vacinação em massa no 

país, e a defesa da compra 
do máximo de vacina 

possível para aliviar o SUS 
e contribuir para que mais 
pessoas sejam vacinadas e 

protegidas.”

fotos: adonis guerra

Feriados antecipados
Após a negativa do governo do Estado 

de decretar lockdown, o Consórcio Inter-
municipal Grande ABC, que reúne as pre-
feituras da região, decidiu na tarde de ontem 
antecipar quatro feriados, entre segunda e 
quinta, para aumentar o isolamento social.  
Com dois fins de semana e a Paixão de Cristo, 
o feriado prolongado vai de sábado, dia 27, até 
domingo de Páscoa, 4 de abril. As restrições 
ainda vão ser regulamentadas por decretos 
municipais.
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• Danilo Barbosa chegou ao 
Brasil para fazer exames 
e assinar com o Palmeiras 
por empréstimo do Nice, da 
França. O volante já traba-
lhou com Abel no Braga, de 
Portugal. 

• O ex-meia Alex está em 
tratativas para treinar a 
equipe sub-20 do São Paulo 
com plano de carreira para 
assumir o profissional a 
longo prazo. 

• O Corinthians voltou aos 
treinos após dois dias de 
folga após jogo pela Copa 
do Brasil. Mosquito e Léo 
Natel, recuperados de le-
sões, treinaram junto com 
o grupo. 

• O Corinthians ficou em 
3ª lugar na Libertadores 
feminina. Foram 39 gols 
marcados e apenas um gol 
sofrido em seis jogos. 

• Com a classificação para 
a 3ª fase da Libertadores, 
o Santos garantiu mais R$ 
3 milhões por disputar jogo 
como mandante. Pelo último 
jogo, foram R$ 2,7 milhões.
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Tribuna Esportiva

Na manhã de ontem mo-
toristas e cobradores de em-
presas de ônibus e trólebus 
do ABC paralisaram as ativi-
dades das 7h às 10h. O pro-
testo organizado pelo Sintetra 
(Sindicato dos Rodoviários 
do Grande ABC) pede que 
a categoria seja incluída na 
lista prioritária da vacinação 
contra a Covid-19 por prestar 
serviço essencial. Também 
está na pauta do sindicato, 
auxílio para o setor e paga-

mentos de salários e benefí-
cios atrasados.

 “A gente acorda 1h30 da 
manhã para carregar policial, 
enfermeiro, médico, operador 
de caixa, mas desde o come-
ço da pandemia a gente não 
tem nada, não tem vacina e 
não recebe nada do governo. 
Todo dia perdemos três, qua-
tro companheiros, a coisa é 
séria. Quando a gente faz um 
protesto o Ministério Público 
pede para liberar 30% da frota 

porque é serviço essencial, 
mas na hora da vacina a gente 
não é visto como essencial”, 
protestou o presidente da en-
tidade, Leandro Mendes. 

O dirigente pediu o apoio 
da população que é diretamen-
te afetada pela paralisação dos 
serviços e lembrou que essa 
é a única forma de chamar 
a atenção das autoridades. 
“Nosso protesto é para chamar 
a atenção do governo e das pre-
feituras para ver se eles olham 

para nossa categoria. Desde 
março estamos com atraso de 
salário e mesmo assim a gente 
continua trabalhando. O sub-
sídio não está chegando para as 
empresas que estão atrasando 
o pagamento”. 

De acordo com o Sintetra, 
a paralisação desta segunda-
-feira foi só um aviso. Caso 
as reivindicações não sejam 
atendidas, é possível que a 
categoria entre em greve por 
tempo indeterminado.

Rodoviários do ABC param por vacina e 
regularização dos salários

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA 
DOS TRABALHADORES NA EMPRESA POWER PACKER DO 
BRASIL LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca 
todos os trabalhadores na empresa POWER PACKER DO BRASIL 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 52.868.528/0001-80, com 
endereço na Av. Luiz Merenda, 489 - Campanário, Diadema - SP, 
CEP 09931-390, a participarem da Assembleia Específica, que 
será realizada no dia 23 (vinte e três) do mês de março de 2021 
(terça-feira), entre 14 e 18 horas. 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, não 
é possível realizar a assembleia presencial, mas apenas por meio 
telemático, portanto com processo de deliberação em plataforma 
digital (internet). A ordem do dia será: a) apresentação de proposta 
referente a Participação nos Lucros e Resultados da empresa; b) 
autorização para a direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo 
de Trabalho Específico” e Aditivos; 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. O link para acesso à assembleia e participação no proces-
so de votação, que deverá ocorrer entre 14 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, 
no mesmo endereço eletrônico, no mesmo endereço, em até um 
dia útil imediatamente posterior ao da assembleia. Diadema - SP, 
19 de março de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA TUROTEST MEDIDORES LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa TUROTEST MEDIDORES LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 60.769.577/0001-94, com endereço 

na Av. Luiz Merenda, 489 - Campanário, Diadema - SP, CEP 09931-390, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 23 (vinte e três) do mês de março de 2021 (terça-feira), entre 14 e 18 
horas. 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, não é possível realizar a assembleia presencial, mas apenas por meio telemático, portanto com processo de deliberação em plataforma digital (internet). A ordem do dia será: a) apresentação de 
proposta referente a Participação nos Lucros e Resultados da empresa; b) autorização para a direção do sindicato celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; 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. O link para acesso à assembleia e participação no processo de votação, que deverá ocorrer entre 14 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, no mesmo endereço eletrônico, 
no mesmo endereço, em até um dia útil imediatamente posterior ao da assembleia. Diadema - SP, 19 de março de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”


