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Desconhece atribuições 
O Ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, disse que sua 
pasta não tem responsabili-
dade sobre volta às aulas e 
desigualdade educacional 
gerada na pandemia. 

Contra privatização
Campanha contra privati-
zação da Caixa Econômica 
teve apoio de vários par-
lamentares de oposição ao 
governo e tomou conta das 
redes sociais. 

14º salário
O Senado discute projeto de 
14° salário para aposenta-
dos e pensionistas em 2020.  
A proposta é de iniciativa 
popular acolhida por Paulo 
Paim (PT-RS). 

Crimes na saúde
Por unanimidade os depu-
tados do RJ aprovaram a 
continuidade do processo de 
impeachment do governa-
dor afastado Wilson Witzel 
(PSC).  

fotos: divulgação

Notas e recados

A persistente lógica dos 
Estados nacionais de subor-
dinação às necessidades do 
mercado financeiro ao invés 
de guiar-se pelo bem-estar 
da sociedade tem produzido 
uma dinâmica perversa cujo 
desfecho parece prenunciar 
uma crise social de grandes 
proporções.

Em primeiro lugar, ao 
limitar os investimentos e os 
gastos do Estado com polí-
ticas públicas (seguridade 
social, saúde, educação etc.) 
voltadas aos mais pobres, 
esses cortes aumentam a de-

sigualdade social. 
Da mesma forma, essa 

desigualdade é intensificada 
pela eliminação de direitos 
trabalhistas e desregulação 
do mercado de trabalho, 
que diminuem a renda da 
população, que já está sendo 
afetada pelos cortes dos gas-
tos públicos. 

Segundo, ao promover a 
desigualdade acentuada, as 
políticas neoliberais inibem 
o crescimento econômico ao 
enfraquecer a demanda por 
serviços e produtos causando 
recessão econômica. 

O baixo crescimento ali-
menta o círculo destrutivo 
do tecido social, agravando a 
situação dos mais pobres com 
a explosão do desemprego e 
de formas precárias de traba-
lho. Nesse quadro, temos o 
aumento da extrema pobreza 
e o retorno da fome como 
parte da experiência de vida 
de uma parcela de brasileiros.

E em terceiro lugar, para 
que esse processo de distri-
buição de renda extrema-
mente desigual e conflituoso 
não ameace a ordem neolibe-
ral dominada pelo mercado 

financeiro, a elite econômica 
e política que se beneficia 
dessa situação recorre a me-
canismos autoritários que 
impõem limites à democracia 
e à soberania popular. 

A perseguição aos sindi-
catos e a tentativa de limitar 
o seu papel de representante 
dos interesses dos trabalha-
dores é uma das faces do 
autoritarismo vigente como 
estratégia para garantir o me-
canismo de acumulação da 
riqueza de uma pequena elite 
que submete o conjunto da 
sociedade aos seus interesses.  

O CÍRCULO DESTRUTIVO DO NEOLIBERALISMO

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

Saiba mais

O Drive Thru Solidário 
dos Metalúrgicos do ABC, em 
conjunto com a Apeoesp Ri-
beirão Pires, estará no Com-
plexo Ayrton Senna amanhã, 
das 9h às 14h. 

A arrecadação será de ali-
mentos não perecíveis, pro-
dutos de higiene, roupas e 
calçados, que serão doados 
a pessoas que mais precisam 
neste momento de crise e de 
pandemia da Covid-19.

O coordenador da Re-
gional Ribeirão Pires e Rio 
Grande da Serra, Marcos Pau-
lo Lourenço, o Marquinhos, 
convida os trabalhadores a 
fazerem doações. 

“Tem gente achando que 
a pandemia já passou, mas a 
situação está mais difícil ain-
da do que antes. O governo 

reduziu o auxílio 
emergencial em 
um momento em 
que os preços dos 
alimentos subiram, 
de alto desempre-
go e com pessoas 
passando dificul-
dades. É a hora em 
que mais precisam 
de colaboração e 
ajuda. Participem”, 
chamou.

O diretor exe-
cutivo do Sindicato, Carlos Ca-
ramelo, reforçou a importância 
de ser solidário. 

“A solidariedade é uma 
marca constante do Sindica-
to. Desde o fundo de greve, 
quando companheiros arre-
cadavam dinheiro para man-
ter as grandes lutas dos que 

A eleição de Cipa na Samot será 
na segunda-feira, dia 28. A Comis-
são Interna de Prevenção de Aciden-
tes tem a finalidade de fiscalizar a 
segurança dos trabalhadores e atuar 
na prevenção de acidentes e doenças 
do trabalho, promovendo qualidade 
de vida. Vote com consciência em 
quem está na luta pelo coletivo.

ELEIÇÃO DE CIPA 
NA SAMOT

Os trabalhadores na Ouro Fino, em Ribeirão Pires, elegem hoje seus representantes de 
Cipa na fábrica. Vote nos candidatos apoiados pelo Sindicato, comprometidos com a luta 
por mais segurança e melhores condições de trabalho. 

Bruno Vinicius P. dos Santos, Ferramentaria, nº 02; Elieze Rodrigo dos Santos, Kit de 
Banheiro, nº 04; Flavia Terumi Shimizu, a Flavinha, Embarque Controlado, nº 09; Jeferson 
da Silva Barbosa, Solda, nº 07; João Paulo Ribeiro Sobral, o João da Empilhadeira, Expedição, 
nº 10; José Aparecido de Souza, o Zé do Robô, Solda – noite, nº 05; José Natanael Rodrigues, 
o Natã, Injetora, nº 08; Leonardo Gonçalves, o Léo da Empilhadeira; V. Forming; nº 06; Luiz 
Carlos de Lima, Recebimento, nº 03; Rodolfo de Castro Silva, o Rodolfão, Estamparia, nº 01. 

ELEIÇÃO DE CIPA NA OURO FINO

DRIVE THRU SOLIDÁRIO 
ESTARÁ EM RIBEIRÃO 

PIRES AMANHÃ 

estavam em greve, as ações 
solidárias acompanham o 
nosso dia a dia”, lembrou. 

O Drive Thru Solidário 
foi lançado no dia 1º de maio 
e ação ficou o mês todo no 
estacionamento da Sede. 
Também foram realizadas 
ações na Regional Diadema, 

em Rio Grande da Serra, e 
um Dia D ABC sem Fome. 
As doações foram destinadas 
a diversas entidades que aten-
dem pessoas em situação de 
vulnerabilidade social. 

O Complexo Ayrton Senna 
fica na Av. Pref. Valdírio Prisco, 
193, Centro, Ribeirão Pires.
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“Esse acordo vira referência. 
Vamos cobrar outras 

empresas, não foi só a Volks, 
o Golpe de 64 foi dado em 

conluio com o setor patronal”

Volks reconhece 
colaboração com 

a ditadura e 
ex-trabalhadores 

perseguidos 
serão 

reparados

Em atividade histórica realizada ontem na 
Sede, ex-trabalhadores na Volks e represen-
tantes legais tomaram conhecimento dos 

detalhes do acordo inédito assinado pela monta-
dora que assumiu o compromisso de destinar R$ 
36,3 milhões a ex-trabalhadores da empresa pre-
sos, perseguidos ou torturados durante o regime 
militar (1964-1985) e a iniciativas de promoção 
de direitos humanos. 

O TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) 
foi firmado entre a Volks e os Ministérios Públicos 
Federal (MPF), do Estado de São Paulo (MPSP) 
e do Trabalho (MPT). O acordo encerra três 
inquéritos que tramitam desde 2015. O processo 
se originou a partir de pedido feito por várias 
entidades, centrais sindicais, IIEP (Intercâmbio, 
Informações, Estudos e Pesquisas) e a Comissão 
Nacional da Verdade. 

Ao longo das apurações, os Ministérios Públi-
cos identificaram a colaboração da Volks com o 
aparato repressivo do governo militar a partir de 
milhares de documentos reunidos, informações 
de testemunhas e relatórios de pesquisadores, 
um contratado pelo MPF e outro pela própria 
empresa. 

“Esse é um dia histórico para a classe tra-
balhadora. É o maior acordo que ajudei a pro-
duzir, ele tem um significado político muito 
grande. Era preciso fazer com que aqueles que 
contribuíram para esse momento tão ruim da 
nossa história reconhecessem o papel perverso 
que tiveram contra a democracia. Essa vitória 
é consequência da luta de cada um de vocês”, 
comemorou o presidente do Sindicato Wagner 
Santana, o Wagnão. 

Wagnão lembrou que em duas ocasiões a Volks 
desistiu do acordo e que nesses momentos a inter-
venção do Sindicato foi fundamental e ressaltou 
que o acordo vira referência para outras empresas. 

“Através do Comitê Mundial de Trabalhadores 
na Volks conseguimos reverter as decisões nega-
tivas da empresa. Entendemos que a reparação 
tem que ser a mais justa possível, não dá pra 
botar preço nisso, mas é uma reparação neces-
sária para que se construam pontes e condições 
para que companheiros em outras empresas 
possam ter a mesma conquista. Esse acordo 
vira referência, vamos cobrar outras empresas, 
não foi só a Volks, o Golpe de 64 foi dado em 
conluio com o setor patronal”. 

O presidente da Associação Heinrich Plagge, que reúne 
ex-trabalhadores perseguidos na montadora, Tarcísio Tadeu 
Garcia Pereira destacou que o acordo vai muito além da questão 
econômica. 

 “A importância maior disso é que estamos vivendo um 
mundo de trevas no Brasil, num momento tão grave, termos 
um acordo desses, é muito mais do que um acordo econômico, 
muito mais que um acordo de indenização e reparação indivi-
dual é um acordo de memória de justiça”.

“É um grande acordo, não só pra categoria metalúrgica 
do ABC, mas para o Brasil inteiro, porque acima de tudo dá 
a demonstração clara para aqueles que vivem dizendo que a 
ditadura civil militar não existiu, fica muito bem provado que 
essas coisas aconteceram”, afirmou o tesoureiro da Associação, 
Vilmo Oliver Franchi. 

Durante a atividade, houve assinatura de um TAC que 
servirá como documento histórico e contará com assinaturas 
de diversos nomes envolvidos neste processo. Em memória de 
um dos personagens mais atuantes dessa luta, Lúcio Bellentani, 
trabalhador preso na fábrica em 1972, que faleceu antes de ver 
o processo concluído, seu neto de 10 anos, Gustavo Bellentani, 
assinou o documento. 

“O Lúcio sempre acreditou na vitória, ele sabia, porque as 
provas eram muitas e a Volks também sabia disso. Se o Lúcio 
estivesse aqui, ia fazer um escarcéu, ia até a Alemanha para 
mostrar pra eles que ele não pode entrar num país no qual o 
governo está oprimindo o povo e ganhar dinheiro em cima disso. 
O Gustavo tem a preocupação que o vô tenha orgulho dele, eles 
eram muito grudados”, afirmou a esposa de Lúcio, Maria Sérgia 
de Almeida Bellentani. 

Homenagens

Acordo de Memória e Justiça

Destinação dos recursos
Do montante total, R$ 16,8 milhões serão pagos à Associação 

Henrich Plagge e repartidos entre os ex-trabalhadores, seguindo 
critérios definidos por um árbitro independente e sob a super-
visão do MPT. Outros R$ 10,5 milhões “reforçarão políticas 
de Justiça de Transição”. Mais R$ 4,5 milhões serão destinados 
à Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) para financiar 
pesquisas sobre a colaboração de empresas com a ditadura e con-
tinuidade da identificação de ossadas em uma vala clandestina 
no Cemitério de Perus. Está previsto ainda o pagamento de R$ 
9 milhões aos Fundos Federal e Estadual de Defesa e Reparação 
de Direitos Difusos.

fotos: adonis guerra
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• O jogo Palmeiras x Fla-
mengo estava indefinido 
até o fechamento desta 
edição. O time carioca 
confirmou Covid-19 em16 
jogadores e 23 integran-
tes da equipe técnica.

• O Santos reforçou os 
protocolos de prevenção 
e cuidados no Equador 
após o surto de coronaví-
rus na delegação do Fla-
mengo pela Libertadores.  

• O São Paulo registrou a 
pior média de gols sofridos 
entre os 20 times da série 
A do Brasileirão. Com 33 
gols sofridos, a média é de 
1,22 gol por jogo. 

• O Corinthians volta a 
campo apenas na quar-
ta-feira, em jogo atrasado 
contra o Atlético-GO pela 
1ª rodada. Dois pontos 
separam o time do 1º 
colocado do Z-4. 

Tribuna Esportiva

Brasileirão

Amanhã – 19h
Internacional x São Paulo

Porto Alegre

Domingo – 16h
Palmeiras x Flamengo

Allianz Parque

Domingo – 20h30
Santos x Fortaleza

Vila Belmiro

Festival IMuNe
Vidas negras importam
A 2ª edição do Festival IMuNe terá live com shows de Elza 
Soares e Flávio Renegado, IMuNe, Meninos de Minas, MC 
Dellacroix, Favelinha Dance e o rapper Djonga. Amanhã, às 
20h, pelo YouTube imuneoficial. 

Teatro em casa
Eva a Live
Para comemorar os 66 anos de carreira, a atriz Eva Wilma 
preparou um espetáculo em que percorre diversos momentos 
de sua trajetória. Ao lado do filho, o cantor e violista John 
Herbert Jr., resgata músicas da trajetória.  Hoje, às 21h30, 
pelo YouTube do Sesc São Paulo. 

Shows
Revirada Musical
A 7ª edição do evento é virtual, com mais de 170 shows de 
alunos e mestres da Escola de Música do Estado de SP Tom 
Jobim. Música clássica, tango, samba, jazz, chorinho estão 
entre os estilos. Até domingo, sempre a partir das 11h, pelo 
YouTube tjemesp.

75 anos
Gal Costa 
Gal Costa completa 75 anos e comemora com a transmissão 
de um show ao vivo. O repertório é surpresa. Com mais de 40 
discos lançados, as redes sociais da cantora já estão cheias de pe-
didos musicais. Amanhã, às 22h, pelo YouTube da TNT Brasil. 

Cinema
Mostra Internacional
A 1ª Mostra de Cinema Virtual de São Paulo conta com 33 
filmes de 21 países, diariamente, às 19h e às 22h, até dia 30. A 
seleção conta com ficção, animação e documentário, de curta 
e longa-metragem. Programação e sessões em culturaemcasa.
com.br.

Documentário
25º Festival ‘É Tudo Verdade’
A 2ª parte do festival internacional disponibiliza 60 produções 
de diversos países para assistir de graça até 4 de outubro. São 
longas, médias e curtas-metragens, que podem ter exibições 
únicas ou disponíveis por 24h. Programação e sessões pelo 
site etudoverdade.com.br.

fotos: divulgação


