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Tema e eixos da Campanha Salarial 2021 foram aprovados em plenária por 
96,74% dos delegados e delegadas dos sindicatos que compõem a FEM/CUT.
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Variantes
Cientistas desenvolveram 
vacina que protege contra 
diferentes espécies de co-
ronavírus e suas variantes, 
a britânica, a sul-africana e 
de a Manaus.

Crise 
Pesquisa mostra que pan-
demia prejudicou emprego 
ou renda de 62% dos bra-
sileiros. PoderData informa 
que 60% deixaram de pagar 
alguma conta no último mês. 

Reforma administrativa 
A proposta do governo que 
tramita na Câmara ataca 
serviços públicos, atendi-
mento aos mais pobres e 
alega suposto ‘excesso’ de 
funcionários públicos. 

Mais aumento
O gás encanado subiu até 
40% nas áreas da Naturgy 
em SP e até 10,2% nas da 
Comgás ontem, segundo a 
Arsesp (Agência Regulado-
ra de Serviços Públicos).

fotos: divulgação

Notas e recadosABC SE APROXIMA DE 8 MIL VIDAS 
PERDIDAS PARA A COVID-19

As sete cidades do ABC 
registraram 7.949 pessoas 
mortas e 192.678 infectadas 
pela Covid-19 desde o início 
da pandemia. 

A média móvel em uma 
semana foi de 39 mortes por 
dia, variação de -1,1% em 
relação aos dados de duas 
semanas. A média de casos 
foi de 498 por dia, variação 
de -2,9%.  O balanço 
é da ABC Dados do 
dia 30.  

No ABC, 649.773 
pessoas receberam a 
1ª dose da vacina. A 
2ª dose foi aplicada 
em 329.071 pessoas, 
o equivalente a 11,7% 
da população vacina-
da com as duas doses. 

A ocupação dos 
leitos de UTI está 
em 72% na região, 
com 869 pacientes 
internados, segundo 
o Consórcio Inter-
municipal Grande 
ABC. 

Estado SP
O Estado teve ao todo 

111.304 mortes e 3.265.930 
casos, segundo o balanço da 
Fundação Seade. 

A Região Metropolitana de 
SP está com 78,9% dos leitos de 
UTI ocupados. 

Receberam a 1ª dose da 
vacina 11.507.384 pessoas. A 2ª 
dose foi aplicada em 5.690.910 

pessoas, o equivalente a 12,29% 
da população. 

Brasil 
O Brasil chegou a 462.092 

mortes pela Covid-19 e 
16.512.714 casos confirmados 
desde o início da pandemia. 

A média móvel em uma 
semana foi de 1.844 mortes por 
dia, variação de -4% em duas 

semanas. 
 A média móvel de casos 

foi de 61.306 diários, variação 
de -4%. Os dados são do con-
sórcio de veículos de imprensa 
do dia 30. 

O balanço da vacinação no 
país é de 45.233.638 pessoas 
que receberam a 1ª dose, o equi-
valente a 21,36% da população. 
Receberam a 2ª dose 22.063.266 

pessoas, 10,42% da 
população. 

Mundo
O mundo registrou 

3.530.582 vidas per-
didas e 169.597.415 
casos confirmados, 
segundo a OMS (Or-
ganização Mundial da 
Saúde). 

O Brasil é o 2º país 
com mais mortes, 
atrás apenas dos Esta-
dos Unidos (588.292 
óbitos). Em casos, o 
Brasil é o 3º, atrás de 
EUA e Índia (32,9 mi-
lhões e 27,8 milhões).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA 
EMPRESA BELDEN POLIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS ESPECIAIS LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na 
empresa BELDEN POLIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE CABOS ESPECIAIS LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o número 01.209.357/0001-47, com endereço à Av. Maria Leonor, 1222 - 
Parque Reid, Diadema - SP, CEP: 09920-080, a participarem da Assembleia Específica, que será 
realizada no dia 08 (oito) do mês de junho de 2021 (terça-feira), às 14:00 horas. A assembleia, 
que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção 
à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre os participantes e 
uso de máscaras pelos mesmos. 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. Diadema 
- SP, 27 de maio de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABA-
LHADORES NA EMPRESA GOLDEN ART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores 
na empresa GOLDEN ART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o 
número 53.654.471/0001-80, com endereço na Rua Pindorama, 619, Bairro Jordanópolis, 
São Bernardo do Campo, CEP: 09892-120, a participarem da Assembleia Específica, que será 
realizada no dia 02 (dois) do mês de junho de 2021 (quarta-feira), às 9:00 horas. A assembleia, 
que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção 
à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 metros entre os participantes e 
uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) participação nos Lucros e Resultados 
(PLR); b) autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de trabalho ou 
aditamento; 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. São Bernardo do Campo – São Paulo, 31 de maio de 
2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente”



.3
terça-feira, 1º de junho de 2021

“É chegada 
a hora de 

aumentar o 
tom. Este ano 
a Campanha 
Salarial tem 

que ser mais.”

Após a aprovação na plenária da FEM/CUT, os 14 sindicatos dos metalúrgicos no 
Estado vão realizar assembleias para votar a pauta de reivindicações nas suas bases

Os Metalúrgicos do 
ABC participaram 
da plenária estatu-

tária online da FEM/CUT 
(Federação Estadual dos Me-
talúrgicos da CUT) na manhã 
de sábado, 29 de maio. Cerca 
de 100 delegados e delegadas 
de 14 sindicatos discutiram a 
conjuntura, o tema e os eixos 
da Campanha Salarial 2021. 
Em votação online, a pauta 
foi aprovada por 96,74% dos 
representantes. 

Tema
O tema será “Campanha 

Salarial 2021 É +, + salário, + 
vacina, + emprego, + direitos, 
+ unidade”. 

O presidente da FEM/CUT, 
Luiz Carlos da Silva Dias, o 
Luizão, explicou que os meta-
lúrgicos da CUT no Estado de 
São Paulo têm como objetivo 
cobrar os direitos retirados dos 
trabalhadores desde o golpe de 
2016 e com a implantação da 
reforma Trabalhista.

“É chegada a hora de au-
mentar o tom da Campanha 
Salarial. Temos sofrido ataques 
e tentativas de retirada de di-
reitos pelos empresários, parte 
do Congresso e 
do governo fe-
deral. Isso não 
pode continuar. 
Por isso, este ano 
a Campanha Sa-
larial tem que ser 
mais”, defendeu. 

“Precisamos 
de ainda mais 
unidade para o 
enfrentamento, 
o nosso propó-

sito não é discutir reposição 
integral da inflação e aumento 
real. Queremos recuperar o 
poder de compra dos trabalha-
dores, mostrar o quanto subiu 
o preço do gás, da gasolina, do 
óleo, da cesta básica.”

Luizão destacou que não 
dá mais para aceitar essa alta 
do custo de vida enquanto os 
salários diminuem. 

“Precisamos lutar para que 
os salários dos metalúrgicos 
voltem a ter o poder de compra 
que tinha em anos anteriores. 
E deixar claro ao empresariado 
que não são os metalúrgicos 
que vão pagar essa conta nem 
vão aceitar o que querem fazer 
com nossos direitos. Não vai 
ser fácil, nunca foi, mas temos 
que fazer o enfrentamento e 
mostrar o nosso valor”, refor-
çou. 

Eixos
Os eixos são: preservação 

da saúde e da vida; garantia de 
emprego; aumento salarial que 
restabeleça o poder aquisitivo 
do trabalhador; valorização 
das normas coletivas de tra-
balho; política industrial com 
nacionalização de componen-

tes, máquinas e 
equipamentos.

“Vamos co-
brar a manuten-
ção dos protoco-
los de higiene e 
limpeza, além de 
discutir cláusu-
las na Conven-
ção Coletiva de 
Trabalho com 
mecanismos que 
possam rapida-

mente retirar os trabalhadores 
da exposição ao vírus com o 
surgimento das novas ondas 
na pandemia, com interrup-
ção da produção e suspensão 
temporária. Também vamos 
insistir na discussão da garan-
tia de emprego, do home office 
e de uma indústria nacional 
forte”, concluiu. 

Calendário
A partir da aprovação na 

plenária da FEM/CUT, os 
sindicatos vão realizar assem-

bleias para apreciação das 
pautas nas respectivas bases 
até o dia 15 de junho. 

As pautas devem ser en-
tregues aos representantes 
patronais no dia 29 de junho. 
Este ano, a discussão com a 
maioria dos grupos será de 
cláusulas econômicas, já que 
as Convenções Coletivas de 
Trabalho assinadas no ano 
passado são válidas por dois 
anos com o G2, G3, Sindicel, 
Sindratar e Fundição. 

Estarão em campanha cer-

ca de 162 mil trabalhadores 
metalúrgicos na base da FEM/
CUT. 

Live
Acompanhe hoje, às 18h, a 

live sobre a Campanha Salarial 
nas redes sociais do Sindicato e 
YouTube da TVT. Participam 
o presidente dos Metalúrgicos 
do ABC, Wagner Santana, 
o Wagnão, e o presidente da 
FEM/CUT, Luizão, para falar 
sobre “O que queremos na 
Campanha Salarial?”. 

CAMPANHA 
SALARIAL 2021 

COMEÇA COM 
A APROVAÇÃO 

DA PAUTA 
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• O São Paulo estreia na 
terceira fase da Copa 
do Brasil contra o 4 de 
Julho, no Piauí, e quer 
quebrar a sequência de 
cinco empates em cinco 
jogos como visitante.  

• O meia-atacante Emilia-
no Rigoni foi apresenta-
do ontem no São Paulo. 
O argentino atuava no 
Elche, da Espanha, an-
tes de assinar com o 
Tricolor. 

• Já o Santos estreia na 
Copa do Brasil como 
visitante do Cianorte, 
no Paraná. Em 12 par-
tidas fora de casa na 
temporada, perdeu oito, 
empatou três e venceu 
uma.
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Copa do Brasil 
Hoje – 19h

Cianorte x Santos
Paraná
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Piauí 
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CPI da Covid investiga atuação do ‘gabinete paralelo’

Ex-diretor do Sindicato publica livro que incentiva 
empresário a discutir PLR com o trabalhador

A CPI da Covid retoma 
os trabalhos hoje com o de-
poimento da médica infec-
tologista Nise Yamaguchi. 
Ela é suspeita de integrar o 
chamado “gabinete paralelo”, 
composto por médicos, políti-
cos e empresários, que orien-
tava Bolsonaro na condução 
da pandemia. Além disso, 
Nise também teria tentado 
alterar a bula da cloroquina, 

recomendando o uso do me-
dicamento sem comprovação 
científica para o tratamento 
da Covid-19.

Quem relatou essa atuação 
foi o presidente da Anvisa 
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária), Antonio 
Barra Torres, em depoimento 
à Comissão. Nise Yamaguchi, 
no entanto, nega. 

A CPI já tem em mãos 

documentos entregues pela 
Casa Civil que confirmam 
a realização de ao menos 24 
reuniões do grupo. 

Também participariam do 
chamado “gabinete paralelo” o 
deputado federal Osmar Ter-
ra, o virologista Paulo Zanotto 
e o empresário Carlos Wizard. 
Os trabalhos do grupo se-
riam coordenados por Arthur 
Weintraub, ex-assessor espe-

cial da Presidência e irmão 
do ex-ministro da Educação 
Abraham Weintraub. 

Também estão previstos 
depoimentos amanhã de mé-
dicos com opiniões divergen-
tes sobre temas como a hi-
droxicloroquina, tratamento 
precoce contra a Covid-19 e a 
obrigatoriedade da vacinação.

Com informações da Rede 
Brasil Atual. 

O advogado José Mou-
rão da Silva, ex-diretor do 
Sindicato e ex-coordenador 
de área em Diadema, lan-
çou no mês de maio o livro 
“Participação no Lucros e/ou 

Resultados – 
Benefício re-
cíproco”. 

A  obra , 
resultado de 
sua mono-
grafia na fa-
culdade de 
Direito, tem 
entre seus 

objetivos, segundo o autor, 
convencer os empresários 
de que discutir PLR com os 
trabalhadores traz benefícios 
para a empresa. 

“Os empresários, muitas 
vezes, acham que isso vai afe-
tar a folha de pagamento. Se, 
por exemplo, a empresa está 
tendo muitas perdas, tem que 
reduzir com a ajuda dos tra-
balhadores e, assim, consegue 
pagar PLR. PLR dá resultado 
se for implementada dentro 
da lei, cria um benefício de 
muita reciprocidade, não 

traz prejuízos, ao contrário, 
reinventa a empresa”. 

O autor acrescenta que 
sua maior fonte de pesquisa 
foi o Dieese (Departamento 
Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos) e a 
realidade nos Metalúrgicos do 
ABC. “O Sindicato é exemplo, 
onde foi discutida a primeira 
PLR formal no Brasil”. 

O livro, publicado pela 
editora Coopacesso, está 
disponível para venda pelo 
WhatsApp 11 98889-2348 
por R$ 40.


