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É fake
É falsa a mensagem que 
está sendo espalhada nos 
grupos de WhatsApp com 
o cronograma de vacinação 
contra a Covid-19. O alerta 
é do estado de SP.

Ajuda venezuelana
Nicolas Maduro vai enviar 
mais oxigênio para auxi-
liar o Brasil a lidar com 
a crise do coronavírus. A 
Venezuela já enviou cinco 
caminhões para Manaus.

Pedras da injustiça
Após repercussão dos pro-
testos do Pe. Júlio Lancelotti, 
a prefeitura de São Paulo 
tirou as pedras ‘anti-mo-
radores de rua’ colocadas 
embaixo de um viaduto.

Invade Brasil 
O Incra publicou no Diá-
rio Oficial instrução que 
regulamenta o programa 
Titula Brasil – apelidado 
por ONGs ambientalistas 
de "Invade Brasil".
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Notas e recados

O Clube de Campo seguirá o que estava previsto inicialmente no decreto estadual de reclassificação do Plano São Paulo do 
dia 23 de janeiro, com fase vermelha aos fins de semana, e não abrirá nos próximos dias 6 e 7, mesmo com o recuo do governo 
do Estado ontem. 

CLUBE DE CAMPO ESTARÁ FECHADO

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA EMPRESA STRIPSTEEL INDUSTRIA 
E COMERCIO DE FITAS DE ACO LTDA.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa STRIPSTEEL INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS DE ACO 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 07.928.190/0001-50, com endereço na Av. Padre Anchieta, 129 - Jordanópolis, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09891-420, 
a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 04 (quatro) do mês de fevereiro de 2021 (quinta-feira), às 08:00. 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) 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 - SP, 03 de fevereiro de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

MÉDIA MÓVEL DA COVID-19 NO ABC ESTÁ EM 
612 CASOS E 20 MORTES POR DIA

As sete cidades do ABC 
registraram 4.099 pessoas 
mortas pela Covid-19. Ao 
todo, foram 116.146 pesso-
as infectadas 

A média móvel em sete 
dias foi de 20 mortes e 612 
novos casos por dia na 
região. A variação da mé-
dia móvel em 14 dias foi 
de -7,6% óbitos e +22,8% 
casos. O balanço é da ABC 
Dados. 

Até dia 1º, 52.786 pesso-
as tinham sido vacinadas, 
de acordo com o Consór-
cio Intermunicipal Grande 
ABC. 

A ocupação dos leitos de 
UTI no ABC está em 67,4%. 

A taxa de letalidade na 
região (3,5%) é mais alta 
do que a do Estado (3%) e 
a do Brasil (2,4%).

Estado SP
O Estado de São Paulo 

teve 53.455 pessoas mortas 
e 1.794.019 casos. Em 24h, 
foram 365 mortes e 14.297 
novos casos, segundo ba-
lanço do dia 2 da Fundação 
Seade. 

A ocupação de leitos 
de UTI está em 67% na 
Região Metropolitana. Na 
semana passada, o índice 
estava acima de 70%. Seis 
hospitais estaduais estão 
com 100% da capacidade 
e outros 11 estão acima de 
80%.

O governo do Estado re-
cuou e suspendeu a medida 
que definia a fase vermelha 
do Plano São Paulo para 
todo o Estado no próximo 
fim de semana. 

Foram 540.690 pessoas 
vacinadas no Estado, de 
acordo com balanço do go-
verno do Estado das 12h45 
do dia 3. 

Brasil 
O país chegou a 226.383 

mortes e 9.286.256 pessoas 
infectadas pela Covid-19. 
Em 24h, foram 1.240 óbitos 
e 56.240 casos. 

A média móvel de mor-
tes em uma semana é de 
1.066 por dia, variação de 
+8% em relação aos dados 
de 14 dias. A média móvel 
de casos é de 50.095 por 

dia, variação de -8% em 
14 dias. Os dados são do 
consórcio de veículos de 
imprensa do dia 2.  

O balanço da vacinação 
no país é de 2.496.159 pes-
soas vacinadas até dia 2, 
o que equivale a 1,18% do 
total da população, sendo 
1,55% da população acima 
de 18 anos e representa 
28,23% das doses já dispo-
níveis nos estados.  

Mundo
O mundo teve 2.237.636 

mortes e 103,20 milhões 
de casos da Covid-19, de 
acordo com a OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde). 

O Brasil é o 2º país do 
mundo com mais mortes, 
atrás apenas dos Estados 
Unidos (439.830), e o 3º 
com mais casos, atrás de 
EUA e Índia (26 milhões e 
10,77 milhões). 
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Mobilização segue até 
que sejam encontradas 

alternativas para 
a manutenção da 

empresa em Diadema

Trabalhadores na 
Nakata aprovam 

aviso de greve 
contra fechamento 

da fábrica

Reunidos na tarde 
da última terça-
-feira, dia 2, na 

Regional Diadema, os 
trabalhadores na Nakata 
aprovaram o aviso de gre-
ve e o estado permanente 
de mobilização contra o 
fechamento da fábrica. 
A reunião foi uma deli-
beração da assembleia 
realizada na manhã do 
mesmo dia pelo Sindicato. 

Ontem os trabalhado-
res entraram na fábrica, 
mas fizeram protestos 
com paradas de três horas 
nos dois turnos.

O aviso de greve foi 
protocolado no fim da 
tarde de ontem para pres-
sionar a direção a dialogar 

com o Sindicato sobre 
alternativas que possibi-
litem a permanência da 
fábrica na região e a con-
sequente preservação dos 
225 postos de trabalho. 
Sem nenhum comuni-
cado prévio, a empresa 
decidiu se mudar para 
Extrema (MG). 

O coordenador de área 
da Regional Diadema, 
João Paulo Oliveira dos 
Santos, destacou que a 
postura da Nakata pegou 
o Sindicato e os traba-
lhadores de surpresa e 
apontou total irrespon-
sabilidade por parte dos 
donos. 

“A empresa tem que ter 
responsabilidade social 

com os trabalhadores e 
trabalhadoras. Nos últi-
mos anos, apresentaram 
recordes de produção, pa-
rabenizavam todos em 
reuniões e sempre de-
monstraram solidez e se-
gurança. O sentimento de 
todos é de uma traição sem 
precedentes, pois muitos 
fizeram investimentos no 
futuro, comprando car-
ros, apartamentos e agora 
sobra a insegurança e a 
revolta”, afirmou. 

O dirigente criticou 
a falta de compromisso 
com cada trabalhador e 
com a região. “A busca 
incessante por lucros, ao 
sair de uma região como 
o ABC, pode custar caro 
para uma empresa que 

pensa em abandonar tra-
balhadores e trabalhado-
ras qualificados, como os 
da Nakata”, prosseguiu. 

A Nakata tem 65 anos 
na cidade como fabricante 
de autopeças, a rua onde 
ela está instalada leva o 
nome do fundador Fukui-
chi Nakata. 

“Essa é uma fábrica 
quem tem histórico de 
luta e os trabalhadores 
estão preparados para fa-
zer a mobilização que for 
necessária para preservar 
os empregos e cobrar que 
a empresa negocie com 
o Sindicato medidas que 
possibilitem a perma-
nência da produção na 
região”, concluiu. 

fotos: adonis guerra



• O primeiro treino do 
Palmeiras em Doha será 
hoje, em horário a ser 
definido. A concentra-
ção é em um hotel de 
luxo fechado para a 
delegação palmeirense. 

• Sem poder contar com 
o herói contra o San-
tos, Breno Lopes, Abel 
Ferreira terá quatro ata-
cantes à disposição no 
Mundial: Adriano, Rony, 
Willian e Veron. 

• Com a demissão de Fer-
nando Diniz, Raí optou 
por antecipar sua saída 
do São Paulo e se des-
pediu de sua terceira 
passagem pelo clube. 

• O Comitê Organizador 
dos Jogos de Tóquio 
divulgou o código de 
conduta, com obrigato-
riedade de 14 dias de 
quarentena e encora-
jamento da vacina em 
atletas. 

• Cancelada no ano pas-
sado por conta da pan-
demia, a selet iva da 
natação para as Olim-
píadas foi marcada para 
abril. Será a única opor-
tunidade de garantir 
vaga.
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Tribuna Esportiva

Enquanto gasta qua-
se R$ 3 bilhões com ali-
mentação, milhões deles 
em leite condensado e 
chiclete, Bolsonaro diz 
que o governo não tem 
como continuar pagan-
do o auxílio emergencial 
a trabalhadores desem-
pregados e informais 
durante a pandemia do 
coronavírus.

Para desmontar os 
argumentos do governo 
e impedir a explosão da 
pobreza no país, a CUT 
e mais de 270 entidades 
parceiras lançaram no 

último dia 2 uma cam-
panha pela manutenção 
do auxílio emergencial 
até fim da pandemia. 

Atualmente, quase 
40 milhões de pessoas 
vivem na miséria no 
país, com renda per 
capita de até R$ 89 
por mês. E outros 27 
milhões de brasileiros 
passaram a viver, desde 
janeiro, com menos de 
R$ 8,20 por dia – R$ 246 
por mês.

Com o fim do auxílio 
emergencial, aprova-
do pelo Congresso Na-

cional depois de muita 
pressão da CUT, demais 
centrais e movimentos 
sociais, mais 17 milhões 
de brasileiros podem 
ser jogados para abaixo 
da linha da pobreza, 
apontou um estudo do 
Ibre/ FGV (Instituto 
Brasileiro de Economia 
da Fundação Getúlio 
Vargas).

 “As pessoas voltaram 
a pedir esmolas nos fa-
róis, nas portas dos su-
permercados, farmácias 
e se acabar o benefício 
vão começar a entrar 

nos supermercados para 
comer e o caos pode se 
instalar no país e a gente 
não quer isso. É por isso 
que é fundamental a 
manutenção do auxílio 
emergencial”, afirmou 
o presidente da CUT, 
Sérgio Nobre.

O auxílio emergen-
cial foi a única fonte 
de renda para 36% dos 
quase 60 milhões de bra-
sileiros que receberam o 
benefício de R$ 600 (R$ 
1.200 para mães chefes 
de família). Todo esse 
contingente de pessoas 
pode ficar sem renda ne-
nhuma para sobreviver 
em meio a piora da crise 
sanitária, social e política 
no Brasil e o aumento do 
desemprego.

“É um crime acabar 
com auxílio emergencial 
porque existe recurso e 
dá para arrecadar mais. 

É fundamental manter o 
auxílio emergencial até 
o fim do ano para evitar 
um caos nunca antes 
visto no país”, ressaltou.

O dirigente disse que 
se o governo de Bolso-
naro quisesse, e tem a 
pandemia para justificar, 
podia criar um imposto 
pontual para quem ga-
nha mais de R$ 50.000, 
que é uma pequena par-
te da população brasi-
leira, para manter os R$ 
600 até o fim do ano.

“Agora tem que ter 
coragem pra fazer isso 
e nós não podemos em-
barcar na história que 
não tem dinheiro. Tem 
sim, só que tem que ter 
coragem política pra 
fazer os ricos contribuir”, 
reafirmou Sergio.

Com informações 
da CUT

CUT E ENTIDADES LANÇAM CAMPANHA POR 
AUXÍLIO EMERGENCIAL ATÉ O FIM DA PANDEMIA
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Assine 
Assine a petição e ajude a campanha 

pela manutenção do auxílio 
emergencial até o fim da pandemia. 

Acesse: auxilioateofimdapandemia.org


