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Dia do Servidor Público
Hoje, servidores junto à CUT 
farão atos para defender o 
serviço público de qualida-
de, o servidor e as estatais, 
que vêm sendo atacadas por 
Bolsonaro.

Líder do MST 
A ex-presidenta Dilma co-
bra esclarecimentos sobre o 
assassinato de Ênio Pasqua-
lin, líder do MST sequestra-
do e assassinado no Paraná 
no fim de semana. 

Censura
Decreto de segurança de 
Bolsonaro pretende espio-
nar opositores e movimentos 
sociais. Se entrar em vigor, 
Brasil viverá censura como na 
ditadura.

Corrupção no governo  
Apesar de Bolsonaro afirmar 
que acabou com a Lava Jato 
porque não há mais corrup-
ção, sua gestão acumula ao 
menos sete casos suspeitos 
de crimes. 
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Notas e recadosBrasil registra 157.397 
pessoas mortas pela Covid-19 

O Brasil chegou a 157.397 
vidas perdidas e 5.409.854 
pessoas infectadas pela Co-
vid-19. Em 24h, foram 263 
óbitos e 15.726 casos, de 
acordo com painel do Mi-
nistério da Saúde do dia 26. 

A média móvel em sete 
dias é de 461 mortes por dia, 
variação de -8% em relação 
aos dados de 14 dias. A mé-
dia móvel de infectados é de 
22.918 por dia, variação de 
+12%, segundo o balanço 
do consórcio de veículos de 
imprensa. 

O mundo tem 1.155.553 
mortes e 43,14 milhões de 
casos. O Brasil é o 2º com 
mais mortes, atrás apenas 
dos Estados Unidos, e o 3º 
com mais casos, atrás de 
EUA e Índia. 

Estado de SP
No Estado de São Paulo, 

38.753 pessoas morreram e 
1.092.843 foram infectadas 
pela Covid-19. Em 24h, 
foram 863 novos casos e 
seis óbitos, de acordo com 
balanço da Fundação Seade 
do dia 26. Os dados indicam 
estabilidade e costumam ser 
menores aos fins de semana 
e início de semana devido 
aos atrasos nas notificações. 

O Estado está com 39,2% 
dos leitos de UTI ocupados 
e 29,6% de enfermaria.

ABC
As sete cidades do ABC 

registraram 2.729 vidas per-
didas para a Covid-19, com 
71.524 infectados. Do total, 
62.566 estão recuperados. 
Os dados são do Consórcio 
Intermunicipal Grande ABC 
de ontem, com base nas in-
formações das prefeituras. 

O índice de isolamento 
social no domingo, dia 25, fi-
cou em: Santo André (47%), 
São Bernardo (49%), São 
Caetano (45%), Diadema 
(40%), Mauá (41%) e Ribei-
rão Pires (47%). Rio Grande 
da Serra não tem medição. 

EMPRESA TERÁ DE INDENIZAR TRABALHADORA EMPRESA TERÁ DE INDENIZAR TRABALHADORA 
COM TEMPO LIMITADO PARA IR AO BANHEIROCOM TEMPO LIMITADO PARA IR AO BANHEIRO

A campanha solidária 
arrecadará fios de cabelo e 
produtos de higiene pesso-
al até o fim desta semana. 
Além da prevenção contra 
o câncer de mama, o Co-
letivo das Mulheres Meta-
lúrgicas do ABC organiza 
a edição do Outubro Rosa 

Doações podem ser entregues
até esta semana

deste ano com o alerta sobre 
o aumento dos casos de vio-
lência contra a mulher. 

Os fios de cabelo serão 
doados ao Instituto Amor 
em Mechas para confecção 
de perucas a pacientes que 
lutam contra o câncer e per-
deram o cabelo em função 

da quimioterapia. Devem ter, 
no mínimo, 15 cm, estar bem 
amarrados com elástico e 
dentro de um saquinho plás-
tico. Pode ser só uma mecha.

Já os produtos de higiene 
pessoal serão doados a Casa 
Beth Lobo, em Diadema, que 
atende mulheres em situação 

de violência. A cada dois 
minutos, uma mulher é 
agredida no Brasil, segun-
do o Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública.

As doações podem ser 
entregues na Regional Dia-
dema (Av. Encarnação, 290, 
Piraporinha).
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R$ 1,4 bi na Scania:
Negociações entre Sindicato e empresa 

garantem investimentos no Brasil

A Scania garantiu, 
na última segun-
da-feira, 26, inves-

timentos de R$ 1,4 bilhão 
na planta de São Bernardo 
no período de 2021 a 2024. 
O valor deverá ser utilizado 
para atualização da fábrica 
de motores com foco na 
tecnologia de combustível a 
gás. O anúncio foi feito pelo 
presidente da montadora 
na América Latina, Chris-
topher Podgorski, durante 
congresso virtual promovido 
pela Autodata, mas o plano 
já havia sido adiantado em 
maio do ano passado. 

De acordo com o coorde-
nador do CSE na montadora, 
Francisco Souza dos San-
tos, o Maicon, a retomada 
da produção no período 
pós-isolamento em função 
da pandemia causada pelo 
novo coronavírus, já garante 
recontratações para este ano. 

Recontratações
"Com a retomada da pro-

dução, esse investimento 
já está gerando 240 novos 
postos de trabalho. Trata-se 
de um pessoal que está sendo 
readmitido, conforme acor-
do firmado entre o Sindicato 
e a direção da empresa".

O coordenador lembrou 
as negociações em meio à 
pandemia. “Não abrimos 
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240 trabalhadores que tiveram contrato encerrado no início da pandemia estão sendo recontratados. 
Foco é na fábrica de motores com tecnologia a gás

Último grande 
investimento

Em agosto de 2018 o Sin-
dicato participou da inaugu-
ração da primeira fábrica de 
solda de cabinas a laser do 
País, na Scania. Na época, o 
investimento da montadora 
foi de cerca de R$ 340 milhões 
em um espaço de 13 mil m², 
com automação dos proces-
sos dentro dos conceitos da 
Indústria 4.0, que possibilitou 
o aumento na capacidade de 
produção é de até 25 mil ca-
binas por ano de 19 modelos.

Produção 
de veículos 

no Brasil
A produção de veículos no 

Brasil tende a aumentar entre 
20% e 25% no ano que vem, 
segundo executivos ouvidos 
pela “Autodata”, publicação es-
pecializada no setor automotivo. 
Segundo a projeção da Anfavea 
(Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores), 
em 2020 serão produzidas no país 
1,9 milhão de unidades. 

“Com a retomada “Com a retomada 
da produção, esse da produção, esse 

investimento já estáinvestimento já está
gerando 240 novos postosgerando 240 novos postos

de trabalho”.de trabalho”.  
Francisco Souza dos Santos, o MaiconFrancisco Souza dos Santos, o Maicon

“Um anúncio de investimento como “Um anúncio de investimento como 
este é uma construção que vem este é uma construção que vem 

sendo discutida nas negociações sendo discutida nas negociações 
ano a ano”.ano a ano”.
Carlos CarameloCarlos Caramelo

mão de discutir a vida, em-
prego e renda, e a todo ins-
tante cobramos a garantia 
dos investimentos na planta 
em São Bernardo, o resulta-
do foi fruto de muito traba-
lho e diálogo, toda a repre-
sentação se dedicou muito 
na construção desse acordo". 

O diretor executivo dos 
Metalúrgicos do ABC e 
CSE na Scania, Carlos Ca-
ramelo, lembrou que esses 
investimentos vêm sendo 
discutidos ano a ano com 
a empresa. “Em nossas ne-
gociações sempre cobramos 
a importância de investi-
mentos em novos combus-
tíveis, na nacionalização de 
peças importadas, segurança 
para o trabalhador e na 
atualização dos processos e 
produtos, além de garantir 
emprego e renda justa aos 
trabalhadores”.

“Somos um Sindicato que 
propõe alternativas com pau-
tas importantes para a cadeia 
automobilística no segmento 
de caminhões e ônibus. Por-
tanto, um anúncio de inves-
timento como este é uma 
construção que vem sendo 
discutida nas negociações 
ano a ano”, reforçou. 

“A representação agradece 
aos trabalhadores pela par-
ticipação, apoio e confiança 
nesse processo”, finalizou. 
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• O São Paulo inscreveu 47 
atletas na Sul-Americana, 
entre profissionais e garo-
tos da base. A novidade 
é Rojas, sem jogar há dois 
anos por conta de lesão no 
joelho.

• O Corinthians estreia hoje 
nas oitavas de final da 
Copa do Brasil pela parti-
da de ida contra o Améri-
ca-MG, vice-líder da Série 
B do Brasileirão.

• Com a estreia de Ângelo, 
de 15 anos, e mais seis 
jogadores com menos 
de 20 anos, o Santos é o 
time com a menor média 
de idade no Brasileirão, 
com 24,4 anos.

Tribuna Esportiva

Copa do Brasil

Hoje – 16h
Santos x Ceará
Vila Belmiro

Hoje – 21h30
Corinthians x América-MG

Neo Química Arena

Copa Sul-Americana

Hoje – 19h15
Lanús x São Paulo 

Argentina

“É crime de “É crime de 
responsabilidade responsabilidade 

desse governo não desse governo não 
comprar a vacina.”comprar a vacina.”  

Moisés SelergesMoisés Selerges

“O interesse individual não pode
se sobrepor ao interesse coletivo”

Mais uma vez na contra-
mão dos especialistas na área 
da saúde, Jair Bolsonaro tra-
balha contra a obrigatoriedade 
da vacina para prevenir a Co-
vid-19. “Não será obrigatória 
esta vacina e ponto final”, disse. 
Pesquisa Datafolha na cidade 
de São Paulo mostra que 79% 
querem se vacinar contra a 
Covid-19. 

“Uma minoria é contra a 
vacina. O grande problema 
da falta de obrigatoriedade é 
que quem não tomar a vacina 
pode pegar o vírus e transmitir 
para outros. O interesse indivi-
dual não pode se sobrepor ao 
interesse coletivo”, afirmou o 
secretário-geral do Sindicato, 
Moisés Selerges. 

“É mais grave ainda quando 
o Estado não se responsabiliza 
pela vacinação. É crime de 
responsabilidade desse gover-
no não comprar a vacina. O 
mundo está correndo contra 
o tempo para produzir uma 
vacina que seja eficaz e segura 
e, assim que ela estiver disponí-
vel, será o principal meio para 
conter a disseminação do co-
ronavírus, não importa de qual 
país venha. Mais de 157 mil 
pessoas já morreram no Brasil. 
Quantas famílias mais sofrerão 
suas perdas? A vida das pessoas 
é a prioridade”, defendeu. 

Projeto de vacinação
A deputada federal Gleisi 

Hoffmann (PT-PR) protoco-
lou um projeto de lei para que 
a vacina contra a Covid-19 
seja obrigatória e faça parte 
do calendário de vacinações 
do Programa Nacional de 
Imunizações, assim que apro-
vada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

“Já que o governo federal 
não exerce o seu papel em prol 
da saúde da população bra-

Além de não combater a pandemia, governo não quer
vacinação obrigatória para prevenir a Covid-19

sileira, apresento esse projeto 
para que a população brasileira 
seja vacinada e, assim, consi-
gamos adquirir a imunidade 
necessária para o enfrenta-
mento da pandemia e evitar 
mais mortes e contágios pelo 
vírus”, disse.

“Não há dúvida de que se 
trata da maior crise sanitária 
já enfrentada no país, agra-
vada ainda mais pela postura 
negacionista, da pandemia e 
da ciência, de Bolsonaro, que 
desde o início da pandemia 
tem atuado de forma con-
trária a todas as medidas de 
enfrentamento da Covid-19 
preconizadas por autorida-
des sanitárias mundiais. Isso 
explica, em grande parte, o 
dramático quadro da pande-
mia no país”, criticou.

Partidos de oposição, como 
PDT e Rede, entraram com 
ações no STF (Supremo Tri-
bunal Federal) pela autonomia 
dos estados e municípios na 
vacinação obrigatória e pela 
cobrança de um plano do 
governo federal de aquisição 
de vacinas.

“Já que o governo “Já que o governo 
federal não exerce federal não exerce 

o seu papel em o seu papel em 
prol da saúde, prol da saúde, 
apresento esse apresento esse 

projeto para que projeto para que 
a população a população 

brasileira seja brasileira seja 
vacinada.”vacinada.”  
Gleisi HoffmannGleisi Hoffmann
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