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SINDICATO LANÇA 
CAMPANHA DO AGASALHO

Doações de cobertores e agasalhos podem ser entregues na 
Sede, Regionais ou diretamente aos CSEs nas fábricas
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Greve no IPT
Os pesquisadores do IPT-
-SP iniciaram greve contra 
reajuste zero pelo 3º ano 
consecutivo. Trabalhadores 
não aceitam mais descaso 
de governador Doria. 

Resistência dos metroviários
Perto do prazo para deso-
cupar a sede da entidade, 
representantes do Sindicato 
dos Metroviários de São 
Paulo vão res is t i r  para 
manter o local. 

Fundão Eleitoral
STF pediu explicações em 
até 10 dias a Lira e Pacheco 
sobre Fundão Eleitoral de 
R$ 5,7 bilhões. Verba é 
quase o triplo da de anos 
eleitorais anteriores. 

Inscrições para o Fies
Interessados têm até a sex-
ta, 30, para efetuar inscri-
ção. O resultado dos pré-
-selecionados, em chamada 
única, será divulgado em 3 
de agosto.
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Notas e recados

METALÚRGICOS DO ABC ENTREGAM KOMBI A PADRE 
JULIO LANCELLOTTI COMPRADA COM VAQUINHA VIRTUAL

O Dia Nacional de Pre-
venção de Acidentes de Tra-
balho, 27 de julho, nasceu da 
luta dos trabalhadores por 
qualidade de vida e ambien-
tes de trabalho mais seguros. 
Além disto, tem o papel de 
alertar a todos para a impor-
tância da adoção de práticas 
que reduzam o número de 
acidentes e de doenças rela-
cionadas ao trabalho.

A história mostra que, 
desde o início da Revolução 
Industrial (final do século 
XVIII), a melhoria das con-
dições de trabalho sempre foi 
uma das principais reivindi-

cações dos trabalhadores em 
todo o mundo. 

Dados do Observatório de 
Segurança e Saúde no Traba-
lho, da Plataforma SmartLab, 
iniciativa conjunta do MPT 
(Ministério Público do Tra-
balho) e da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), 
indicam que, apenas em 2020, 
foram registrados cerca de 50 
mil acidentes de trabalho no 
Brasil, números que levam 
em conta apenas a população 
com vínculo de emprego 
formal. Contudo, devido à 
subnotificação, estima-se que 
esse número seja muito maior. 

No Brasil, o governo Bolso-
naro, mais uma vez, coloca-se 
na contramão da saúde e segu-
rança no trabalho, eis que vem 
adotando alterações nas NR’s 
(Normas Regulamentadoras), o 
que, na prática, deve aumentar 
substancialmente os fatores de 
riscos para os trabalhadores. 

As NR’s são um conjunto 
de normas de segurança e me-
dicina do trabalho que devem 
ser cumpridas pelas empresas 
que tenham trabalhadores CLT.

As principais alterações tra-
tam de embargos e interdições 
de estabelecimentos empresa-
riais de grande risco (NR 3), 

higiene e conforto nos locais de 
trabalho (NR 24), fiscalização 
e penalidades (NR 28), setor 
agropecuário (NR 31) e a que 
versa sobre controle, monito-
ramento e avaliação dos riscos 
nas indústrias de abate e pro-
cessamento de carnes (NR 36). 

O objetivo de Bolsonaro é 
suprimir tudo que possa criar 
dificuldades e custos para as 
empresas, ainda que às custas 
da saúde e segurança dos tra-
balhadores. 

De fato, enquanto durar este 
desgoverno, não haverá nada 
a comemorar pelos trabalha-
dores.

Comente este artigo. Envie um e-mail para juridico@smabc.org.br | Departamento Jurídico

DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES DE TRABALHO 

– NADA A COMEMORAR

O atendimento à popula-
ção em situação de rua feito 
pelo padre Julio Lancellotti, na 
cidade de São Paulo, ganhou 
reforço. Uma Kombi seminova 
foi comprada por meio de uma 
vaquinha virtual e entregue na 

última segunda-feira, 26, ao 
pároco pelos Metalúrgicos do 
ABC.

O saldo arrecadado foi de 
R$ 30.653,86. As doações vie-
ram de trabalhadores da cate-
goria, sindicatos, políticos que 

se sensibilizaram com a causa, 
anônimos e instituições como o 
Grupo Prerrogativas que reúne 
advogados que defendem a 
democracia com justiça social. 

O veículo que era utilizado 
pela Casa de Oração coman-
dada pelo padre não estava em 
boas condições. Com o reforço 
será possível fazer a distribuição 
de marmitas, cobertores e a 
retirada de doações. Segundo 
o religioso, o veículo antigo irá 
para conserto e o novo entra em 
ação imediatamente.  

O secretário-geral do Sin-
dicato, Moisés Selerges, rela-
tou que em uma das visitas ao 
padre notaram que a Kombi 
estava muito velha. 

“O padre Julio faz um tra-
balho muito bonito com as 

pessoas em situação de rua de 
São Paulo, que poucos fariam 
com a dedicação que ele faz. 
Então resolvemos organizar 
uma vaquinha virtual para 
comprar uma em melhores 
condições. A vaquinha foi um 
sucesso”, afirmou. 

O dirigente ressaltou a im-
portância da doação, mas tam-
bém a tristeza pelo que boa 
parte da população brasileira 
vem passando. 

“De um lado, ficamos felizes 
com a entrega do equipamento 
novo para que ele possa realizar 
o trabalho dele, mas de outro 
lado vem a tristeza porque isso 
não era para estar acontecendo 
no nosso país, muita gente mo-
rando na rua, passando fome, 
desempregada”.Os diretores Moisés e Caramelo fazem entrega de Kombi ao padre Julio
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Para participar na campanha 
“Aqueça companheir@s” faça sua 
doação na Sede, nas regionais ou 

junto ao CSE na empresa

“Precisamos 
ser empáticos e 
ajudar para que 

eles possam 
passar por essa 

onda de frio 
com um pouco 

de conforto”

Com a onda de frio chegando forte ao Estado de São 
Paulo, derrubando as temperaturas e assustando 
principalmente aqueles que não têm como se pro-

teger, os Metalúrgicos do ABC mais uma vez se mobilizam 
para ajudar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 
há previsão de temperaturas negativas e até possibilidade 
de geada na Região Metropolitana a partir de hoje. 

Após as sucessivas arrecadações durante a pandemia 
de alimentos não perecíveis, produtos de higiene e lim-
peza, a campanha agora “Aqueça companheir@s” é para 
conseguir, o mais breve possível, cobertores e agasalhos 
em bom estado. 

Empatia
Um dos organizadores da campanha, o diretor exe-

cutivo dos Metalúrgicos do ABC Carlos Caramelo pediu 
que todos que puderem participem para que seja possível 
atender o maior número de pessoas.  

“Devido à ausência de políticas 
públicas, mais uma vez, nos soli-
darizamos principalmente com a 
população em situação de rua, mas 
também com famílias pobres que 
viram seu poder de compra dimi-
nuir na pandemia, muitos ficaram 
sem casas e tantos estão nas ruas. 
Precisamos ser empáticos e ajudar 
para que eles possam passar por 
essa onda de frio com um pouco 
de conforto”.  

Como doar
As doações podem ser feitas nos três endereços do 

Sindicato, na Sede, em São Bernardo, ou nas Regionais, 
em Ribeirão Pires e Diadema. Também é possível fazer as 
entregas nas fábricas junto ao CSE. 

Mortes por frio
O frio intenso no final do mês passado tirou a vida de 

ao menos 12 pessoas em situação de rua na cidade de São 
Paulo, segundo o Movimento Estadual da População em 
Situação de Rua de São Paulo. As mortes ocorreram na 
madrugada do dia 30 de julho, quando os termômetros 
chegaram a 6º C na capital paulista.

SINDICATO ARRECADA 
COBERTORES E 

AGASALHOS PARA 
AQUECER OS MAIS 

VULNERÁVEIS 
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• Com a classificação para 
as quartas de final do tênis 
de mesa, Hugo Calderano 
já alcançou o melhor re-
sultado do Brasil nos Jogos 
Olímpicos. A disputa será 
hoje, às 9h. 

• O quarteto brasileiro da 
natação se classificou para 
a final do revezamento 
4x200m livre. Luiz Altamir, 
Fernando Scheffer, Murilo 
Sartori e Breno Correia com-
petem hoje, 00h26. 

• Na ginástica artística, a 
final do individual geral 
masculino será a partir das 
7h15. Caio Souza e Diogo 
Soares representam o Brasil 
na disputa.
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Tribuna Esportiva

Com 550.586 vidas 
perdidas para a Co-
vid-19, o Brasil segue 
com a vacinação lenta 
e sem uma política 
nacional de enfren-
tamento à pandemia 
por parte do governo 
federal. 

Nove capitais inter-
romperam a aplicação 
da 1ª dose da vacina 
contra a Covid-19, 
uma das únicas ma-
neiras de proteger a 
população contra a 
forma mais grave da 
doença, em especial, 
contra a nova variante 
Delta: Rio de Janeiro, 
Vitória, Salvador, João 
Pessoa, Maceió, Natal, 

Belém, Florianópolis e 
Campo Grande.

Governadores res-
ponsabilizaram o Mi-
nistério da Saúde após 
mais um atraso no 
calendário de imuni-
zação dos brasileiros 
pela falta de distri-
buição das vacinas. 
Segundo eles, o Mi-
nistério tem estoque 
da vacina. O ministro 
Marcelo Queiroga ne-
gou, mas disse que a 
distribuição deveria 
ser normalizada até 
hoje. 

Lentidão
A campanha de va-

cinação segue lenta 

no Brasil. No total, 
38.026.271 pessoas 
receberam a 2ª dose 
ou a vacina de dose 
única, o equivalente a 
17,96% da população. 

A OMS (Organiza-
ção Mundial da Saú-
de) recomenda como 
ideal para controle da 
Covid-19 imunização 
superior a 80% da po-
pulação. 

Brasil ultrapassa 
550 mil mortes pela 
Covid-19 em meio à 
escassez de vacina

Jogos Olímpicos
Futebol masculino

Hoje – 5h

Arábia Saudita x Brasil
Japão

Copa do Brasil
Hoje – 19h15

Santos x Juazeirense 
Vila Belmiro

Hoje – 21h30

São Paulo x Vasco
Morumbi 

x

x

x

Receberam a 1ª 
dose 96.332.312 pes-
soas, que equivalem a 
45,49% da população, 
de acordo com o con-
sórcio de veículos de 
imprensa.   

1.101 mortes 
por dia

O Brasil registrou 
média móvel em uma 
semana de 1.101 mor-
tes por dia, variação 
de -13% em duas se-
manas. 

O total de casos 
confirmados foi de 

19.706.704, com mé-
dia de 45.362 infecta-
dos por dia, variação 
de +7% em duas se-
manas.  

O país é o segundo 
no mundo com mais 
mortes, atrás apenas 
dos Estados Unidos 
(605.780). Em nú-
mero de casos, é o 
terceiro país, atrás de 
Estados Unidos e Ín-
dia (34,25 milhões 
e 31,44 milhões), de 
acordo com a OMS. 

SP e ABC
O  E s t a d o  d e 

São Paulo chegou 
a 137.273 óbitos e 
4.003.549 casos de 
Covid-19. A taxa de 

ocupação de UTI na 
Região Metropolitana 
está em 50,7%. 

O ABC chegou a 
9.550 vidas perdidas e 
235.011 casos. A mé-
dia móvel em uma se-
mana foi de 27 mortes 
por dia e 445 infecta-
dos por dia, segundo 
a ABC Dados. 

Receberam as duas 
doses ou vacina de 
dose única 2.092.360 
pessoas, o equivalente 
a 20% da população. 

A taxa de letali-
dade do ABC (4,1%) 
segue mais alta do que 
a estadual (3,4%) e a 
nacional (2,8%). 

Com informações 
da CUT. 

Nove capitais 
chegaram a 

interromper a 
vacinação por 
falta de doses.


