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1º DE MAIO

Às 9h, 1º de maio terá carreata solidária e de protesto no ABC. Às 14h, 
centrais sindicais realizam live unificada em defesa da classe trabalhadora
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VIVA A CLASSE TRABALHADORA!



.2
sexta-feira, 30 de abril de 2021

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.
Coordenadora: Luciana Yamashita.
Repórter: Olga Defavari. 
Arte e Diagramação: Rogério Bregaida Jr.

/SMABC SINDMETALABC @SMABC

Vai ter censo
O STF determinou que o 
governo federal realize o 
censo do IBGE 2021, can-
celado por falta de verba. 
Ano passado a pesquisa 
foi adiada em função da 
pandemia. 

Daniel Silveira réu
Por unanimidade o STF de-
cidiu tornar réu Daniel Sil-
veira (PSL-RJ) depois de o 
deputado ter defendido em 
vídeo o AI-5 e a destituição 
de ministros do Supremo.

Vínculo trabalhista
O TRT da 15ª Região, em 
Campinas, reconheceu vín-
culo trabalhista entre um 
motorista e a Uber e de-
terminou o pagamento de 
salário mensal de R$ 3 mil. 

Assédio moral 
A Americanas foi conde-
nada a pagar R$ 400 mil 
por assédio moral a seus 
trabalhadores em Gover-
nador Valadares (MG). 
Eles eram humilhados.

fotos: divulgação
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Notas e recados

Os senadores que integram 
a CPI da Covid aprovaram na 
manhã de ontem requerimen-
tos para convocar os ex-mi-
nistros da Saúde do governo 
Bolsonaro, Luiz Henrique 

Mandetta e Nelson Teich, no 
dia 4, e Eduardo Pazuello no 
dia seguinte,

Dia 6, serão ouvidos o atu-
al ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, e o diretor-presi-

dente da Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária), Antonio Barra Torres. 

Os senadores aprovaram 
uma lista com requerimentos 
de informação dos processos 

do Ministério da Saúde rela-
cionados à aquisição de vaci-
nas e insumos e as diretrizes 
para “proteção da coletivi-
dade”, como distanciamento 
social e quarentena.

Em assembleia na manhã de ontem, os 
trabalhadores na GL, em Diadema, reprova-
ram a segunda proposta de PLR (Participação 
nos Lucros e Resultados). Também aprova-
ram a entrega de um novo aviso de greve, já 
protocolado ontem junto à empresa. 

Hoje haverá novo protesto dos trabalha-
dores, com atraso na entrada. A primeira pro-
posta foi rejeitada em assembleia no dia 14. 

“O pessoal está muito mobilizado e o pro-
testo busca pressionar a empresa a melhorar 
a proposta. O Sindicato tem todo o interesse 
de retomar as negociações e buscar saídas 
que contemplem os trabalhadores por meio 
do diálogo”, destacou o coordenador de área, 
Gilberto da Rocha, o Amendoim. 

São cerca de 280 trabalhadores na GL. 

Em 1889, o Congresso 
Socialista Internacional, reali-
zado em Paris, adotou o 1º de 
Maio como data internacional 
de luta dos trabalhadores. A 
data, que passou a ser cele-
brada em mais de 80 países a 
partir do ano seguinte, home-
nageou os mártires de Chica-
go, como ficaram conhecidos 
os líderes da greve geral na-
quela cidade, deflagrada no 
dia 1º de maio de 1886, cuja 
principal reivindicação era a 
jornada de 8 horas diárias de 
trabalho. Caminhando pelos 
distritos operários de Chicago 

os grevistas gritavam o slogan 
“diária de oito horas sem re-
dução no salário”. 

Num violento conflito com 
policiais no dia 4 de maio, 100 
manifestantes foram presos 
e oito foram processados. 
Destes, quatro sindicalistas, 
Adolph Fischer, George Engel, 
Albert Parsons e August Spies, 
vestindo túnicas brancas e 
com o rosto coberto por ca-
puzes, foram enforcados no 
dia 11 de novembro de 1887.

Neste sábado teremos mais 
um 1º de Maio. Infelizmente, 
em pleno século XXI, esta-

remos protestando contra 
abusos semelhantes àqueles 
vividos pelos trabalhadores 
de Chicago no século XIX. As 
reformas liberais aprovadas 
desde 2016 somadas à gestão 
desastrosa da atual pandemia 
estão produzindo uma tragé-
dia social que vitima a classe 
trabalhadora brasileira como 
não víamos havia muito tem-
po. Superamos o inaceitável 
número de 400 mil mortes 
pela Covid-19, além de mais 
de 20 milhões de trabalhado-
res desempregados e passan-
do fome.   

Como não poderia deixar 
de ser, este 1º de Maio será de 
luta e protestos para comba-
ter a atual usina de mortes e 
de miséria em que se trans-
formou o nosso país pelas 
mãos sujas de sangue do atual 
governo. Ao mesmo tempo, 
temos que ser solidários com 
os trabalhadores que vivem o 
triste flagelo do desemprego e 
da fome. Mais do que nunca, 
precisamos ecoar por todos os 
cantos do país o nosso grito 
de resistência e liberdade: 
“Trabalhador Unido Jamais 
Será Vencido!”.

1º DE MAIO DE LUTA E SOLIDARIEDADE! 

EX-MINISTROS DA SAÚDE E ATUAL 
VÃO DEPOR NA CPI DA COVID 

Comente este artigo. Envie um e-mail para formacao@smabc.org.br | Departamento de Formação

TRABALHADORES 
NA GL REPROVAM 

PROPOSTA 
DE PLR



O Dia Internacional dos 
Trabalhadores e das Tra-
balhadoras, amanhã, será 

marcado por protestos, solidarie-
dade e também contará com shows 
online. Neste ano de agravamento da 
pandemia do coronavírus e da situ-
ação da classe trabalhadora, a luta 
é pela vida, democracia, emprego, 
vacina para todos e 
auxílio emergencial 
de R$ 600. 

Na parte da ma-
nhã, os Metalúrgicos 
do ABC participam 
da carreata solidária 
e de protesto, organi-
zada pela CUT-SP. A 
concentração será no 
Estádio 1º de Maio, 
Vila Euclides, em São 
Bernardo, às 9h, e vai 
até a Praça da Moça, 
em Diadema. No local haverá um 
drive thru solidário para arrecada-
ção de alimentos. 

Às 14h, a CUT e as demais centrais 
sindicais realizam a live do 1º de Maio 
com participação de artistas, políticos 
e os presidentes das centrais. A trans-
missão será pela TVT, além dos canais 
no Youtube e redes sociais das centrais. 

O evento também será transmitido 
pela página do Facebook do Sindicato.

“É momento de refletir, debater 
com as bases, acumular forças, traçar 
estratégias aos embates que vêm pela 
frente. Precisamos derrotar Bolsonaro 
e as forças políticas que o levaram ao 
poder e ainda o sustentam”, declarou 
o presidente da CUT, Sérgio Nobre. 

O dirigente des-
tacou que o país está 
mergulhado em pro-
funda crise, que as-
sume características 
dramáticas em função 
do governo. 

“Bolsonaro imple-
mentou uma política 
genocida que trans-
formou o país no 
epicentro mundial da 
pandemia e promoveu 
retrocessos que afetam 

diretamente a classe trabalhadora, 
com a retirada de direitos, o aumento 
do desemprego, a queda da renda, a 
falta de proteção social e o aumento 
da fome”. 

“Esta é, com certeza, a pior crise 
que enfrentamos em nossa história 
recente e coloca desafios enormes para 
a classe trabalhadora”, completou. 

1º DE MAIO DE 
LUTA E PROTESTO 

TERÁ CARREATA 
NO ABC E LIVE 

UNIFICADA DAS 
CENTRAIS

De manhã os 
Metalúrgicos no 

ABC participam de 
carreata solidária. À 
tarde, a live da CUT 

terá participação dos 
ex-presidentes Lula 
e Dilma, artistas e 

lideranças sindicais

.3
sexta-feira, 30 de abril de 2021

“Esta é a pior 
crise na história 

recente e 
coloca desafios 

enormes 
para a classe 
trabalhadora”

Neste ano, os presidentes das cen-
trais estarão em um estúdio, de onde 
farão seus discursos. O programa será 
ancorado pela cantora, compositora e 
apresentadora Ellen Oléria. 

Também no estúdio, a atriz, cantora 
e multi-instrumentista paraibana Lucy 
Alves fará a apresentação que encerrará 
o evento. Todos os protocolos sanitários 
serão seguidos.

A atividade contará com a participa-
ção dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula 
da Silva, Dilma Rousseff e Fernando 
Henrique Cardoso, parlamentares, li-
deranças partidárias e de movimentos 
sociais, além de entidades sindicais 
internacionais e representantes de dife-
rentes religiões. 

Elza Soares, Chico Buarque, Chico 
César, Tereza Cristina, Delacruz, John-
ny Hooker, Marcelo Jeneci, Odair José, 
Aíla, Renegado, Bia Ferreira, Doralyce; 
Osmar Prado, Gregório Duvivier, Spar-
takus, Lirinha, Tereza Seibilitz, Elen 
Oleria, Paulo Betti, Lucy Alves, além de 
mensagem do acadêmico Silvio Almei-
da e a atleta Joana Maranhão farão parti-
cipações cantando ou com depoimentos. 

Com informações da CUT. 

MÚSICA E PROTESTO

fotos: divulgação



Paulistão
Amanhã – 20h

Bragantino x Santos
Bragança Paulista

Domingo

Corinthians x São Paulo
Neo Química Arena

Domingo – 20h

Santo André x Palmeiras
Canindé

Segunda - 20h

Inter de Limeira x São Caetano 
Limeira 
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• Sem gols nem vitórias 
há quatro jogos, além 
da saída do técnico, o 
Santos tem a situação 
complicada. No Paulis-
tão, é o 3º do Grupo D 
e na Libertadores não 
somou nenhum ponto. 

• O São Paulo terá mais 
um jogo da Libertado-
res antes de iniciar a 
maratona de até seis 
partidas em 12 dias na 
disputa pelo título do 
Paulistão

adonis guerra
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA THYSSENKRUPP BRASIL LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa THYSSENKRUPP BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 

47.366.273/0001-18, com endereço na à Rua Lídia Blank, nº 48, Jardim Pitangueiras, Diadema – SP, CEP 09913-010, a participarem da Assembleia Específica, que será 
realizada no dia 04 (quatro) do mês de maio de 2021 (terça-feira), entre 09 e 14 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 con-
temple 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 09 e 14 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, em até um dia 
útil imediatamente posterior ao da assembleia. Diadema - SP, 29 de abril de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

BRASIL 
ULTRAPASSA 

TRISTE MARCA 
DE 400 MIL 

VIDAS PERDIDAS 
PELA COVID-19

O Brasil ultrapassou on-
tem mais de 400 mil mortes 
pela Covid-19. A marca foi 
alcançada 19 dias depois de 
o país contar 350 mil vítimas 
da pandemia e pouco mais de 
um ano após o primeiro óbito 
confirmado. Desde quarta-fei-
ra, às 20h, foram registradas 
mais 1.678 vidas perdidas, 
totalizando 400.021 mortes. 
A informação foi divulgada na 
tarde de ontem pelo consórcio 
de veículos de imprensa. 

O país completa 43 dias 
com média acima de 2 mil 
mortos por dia. Os casos con-
firmados, desde o começo da 

pandemia, já somam mais 
de 14,5 milhões. O Brasil é 
segundo país do mundo com 
maior número 
de óbitos pela 
doença, atrás 
apenas dos Es-
tados Unidos, 
com mais de 
574 mil mor-
tes e onde os 
óbitos estão 
diminuindo. 

“Quantas 
dessas mortes 
poderiam ter sido evitadas, 
quanta dor, tristeza, quantas 
lágrimas poderiam ter deixado 

de rolar se houvesse respon-
sabilidade por parte do go-
verno?”, questionou o diretor 

executivo do 
Sindicato, Car-
los Caramelo.

“O presi-
dente, que tem 
o dever de pro-
teger seu povo, 
segue naturali-
zando a morte 
e promovendo 
ações que co-
laboram para 

disseminar o vírus. É sempre 
importante lembrar que ele 
minimizou a doença, não 

comprou vacinas no momen-
to certo, indica remédio sem 
eficácia comprovada e incen-
tiva e promove aglomerações. 
Com certeza a CPI da Covid 
confirmará a omissão e a cum-
plicidade dele nessas 400 mil 
mortes”, completou. 

De 100 em 100 mil 
A marca de 100 mil cadá-

veres ocorreu em 8 de agosto 
do ano passado, os 200 mil 
foram contabilizados em 7 de 
janeiro deste ano, há pouco 
mais de um mês, em 24 de 
março, o Brasil ultrapassou 
os 300 mil.

“Quantas dessas 
mortes poderiam 
ter sido evitadas 

se houvesse 
responsabilidade 

por parte do 
governo?”

A direção do Sindicato lamenta 
a morte do companheiro Vilmo 
Oliver Franchi, na tarde de ontem, 
aos 66 anos, após uma luta de cerca 
de três meses contra a Covid-19. 

Trabalhou na Volks de 1982 a 
1989, onde participou ativamente 
da organização da comissão de 
fábrica e foi um dos líderes dos 
trabalhadores na ferramentaria. 
Também trabalhou na Ford, onde 
se aposentou. 

Era o tesoureiro da Associa-
ção Henrich Plagge, que reúne 
ex-trabalhadores perseguidos 
pela ditadura na Volks, e foi um 
de seus fundadores, em 2018. Em 
setembro de 2020, em atividade 
histórica na Sede, foi assinado 
acordo inédito de reparação, com 
o reconhecimento da Volks ter sido 
cúmplice da ditadura. 

Também era da atual direção 
do Sindicato como representante 
do CSA (Comitê Sindical de Apo-
sentados). 

“Vilmo foi um companheiro 
que lutou para que pudéssemos 
ter uma vida melhor. Nossa soli-
dariedade e homenagem à vida 
do Vilmo e a de todos aqueles que 
contribuíram para que esse mundo 
fosse melhor, tanto para si quanto 
para os que, mesmo distantes, são 
influenciados pelas ações que essas 
pessoas fizeram durante sua passa-
gem por esse mundo”, afirmou o 
presidente do Sindicato, Wagner 
Santana, o Wagnão. 

“Ele sempre esteve ativamente 
na mobilização, se tornou figura 
notória por sempre estar no ca-
minhão de som, foi um lutador 
dos bastidores. Muito disposto, 
exemplar, encarava tudo com mui-
ta alegria, que sempre transmitiu 
nas caminhadas e lutas”, disse o 
presidente da Associação Henri-
ch Plagge, Tarcisio Tadeu Garcia 
Pereira. 

Deixa a esposa Eliana, quatro fi-
lhos e cinco netos. Vilmo, presente!

VILMO, 
PRESENTE!


