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Bancários realizaram
ontem paralisação nacional
contra as 5 mil demissões e o
fechamento de 361 unidades
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BRASIL TEM
MAIS DE MIL
MORTES
DIÁRIAS
PELA
COVID-19
HÁ 20 DIAS
O país registrou 233.588
mortes e 9.602.034 casos da
Covid-19. A média móvel de
mortes em uma semana foi
de 1.029 por dia, variação
de -2% em relação aos dados
de 14 dias. O Brasil registra
média acima de mil mortes
diárias há 20 dias.
A média móvel de casos
foi de 45.111 por dia, variação de -12% em 14 dias. Os
dados são do consórcio de veículos de imprensa do dia 10.
O balanço da vacinação
no país é de 4.052.986 pessoas que receberam a primeira dose até o dia 9, o que
equivale a 1,91% do total da

população. Receberam a segunda dose 49.546 pessoas,
0,02% da população.
Estado SP
O Estado de São Paulo
teve 55.087 pessoas mortas
e 1.864.977 infectadas, segundo balanço do dia 9 da
Fundação Seade.
A média móvel de mortes
em sete dias foi de 233 por
dia. A variação é de +8% em
relação ao registrado em 14
dias. O Estado está há 32 dias
seguidos com média acima
de 200 mortes por dia pela
Covid-19.
A média móvel de casos
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Farra armada
Com dinheiro público, militares compraram 70 toneladas de picanha e 80 mil
em cerveja, com até 60% de
sobrepreço. Denúncia está
no Congresso em Foco.

em sete dias foi de 10.137,
variação de -2% em relação
aos dados de 14 dias. A média
de casos também segue em
patamar elevado e está acima
de 10 mil há 32 dias.
A ocupação de leitos de
UTI está em 65,7% na Região
Metropolitana.
Foram 1.077.537 doses de
vacina, de acordo com balanço do governo do Estado das
15h10 do dia 10.
ABC
A média móvel no ABC
em sete dias foi de 24 mortes por dia. A região tem
registrado médias acima do

primeiro pico da pandemia,
em julho, quando chegou a 23
óbitos por dia. A variação da
média móvel em 14 dias foi
de +10,5% de mortes.
A média móvel de casos
foi de 480 por dia. A variação
em 14 dias foi de -17,3%. O
balanço é da ABC Dados do
dia 9.
O total nas sete cidades
do ABC é de 4.267 vidas
perdidas e 119.505 pessoas
infectadas.
A taxa de letalidade na
região (3,6%) é mais alta do
que a do Estado (3%) e a do
Brasil (2,4%).
Foram vacinadas 69.839
pessoas até o dia 8, de acordo
com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
São Bernardo é a cidade
com mais casos e mais mortes pela doença, com 46.326
infectados e 1.422 óbitos.
Mundo
O mundo teve 2.333.446
mortes e 106,55 milhões de
casos da Covid-19. Em 24h,
foram 334.648 casos e 10.702
mortes, de acordo com a
OMS (Organização Mundial
da Saúde).
O Brasil é o 2º país do
mundo com mais mortes,
atrás apenas dos Estados
Unidos (461.610), e o 3º com
mais casos, atrás de EUA e
Índia (26,83 milhões e 10.85
milhões).

Greve na Metodista
Professores iniciaram greve.
Falta de regularização do
recolhimento do FGTS, redução de salários e atrasos
nos pagamentos são alguns
motivos.

Aula se recupera
Professores da rede municipal de São Paulo entraram
em greve por condições seguras para a volta às aulas
presenciais e a manutenção
do ensino remoto.

Na linha de frente
No 1º mês de 2021 foram
registradas 47 mortes de
enfermeiros por Covid-19
contra 9 em dezembro,
crescimento de 422%, segundo Observatório da
Enfermagem.
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Trabalhadores no Banco do Brasil protestam
contra demissões e desmonte

Ataque promovido pelo governo federal prevê o desligamento de 5 mil trabalhadores e o fechamento de 361 unidades

O

s trabalhadores no
Banco do Brasil realizaram ontem paralisação nacional contra o
programa de reestruturação
que pretende demitir 5 mil
pessoas e fechar 361 unidades, sendo 112 agências, sete
escritórios e 242 postos de
atendimento, no primeiro
semestre deste ano.
O desmonte que vem sendo promovido pelo governo
federal prevê ainda o descomissionamento de funções e
a extinção do cargo de caixa.
A deflagração do estado de
greve foi aprovada em assembleia virtual da categoria na
última sexta-feira, 5. A decisão de paralisar as atividades
foi reforçada na terça-feira,
após uma nova rodada de
negociações intermediada
pelo MPT (Ministério Público
do Trabalho) terminar sem
acordo.

A presidenta do Sindicato
dos Bancários de São Paulo,
Osasco e Região, Ivone Silva,
destacou que o desmonte prejudica toda a população.
“Sabemos que as consequências são as piores possíveis
para o país, porque não afeta
somente os trabalhadores,
mas toda a população e prejudica o financiamento da
habitação, obras de infraestrutura, projetos de geração
de renda e políticas sociais,
entre outros”.
A dirigente lembrou que
entre 2016 e 2019, a alta do
lucro líquido do banco foi
ajustada em 122% e, no mesmo período, o banco fechou
19% das agências e reduziu
o quadro de trabalhadores
em 16%.
“A redução de milhares de
postos de trabalho, o fechamento de centenas de unidades e a extinção da função do

29/01/21

cargo de caixa resultará, para
a sociedade, no enfraquecimento da função social do
banco público, bem como na
elitização do seu atendimento”, explicou.

“Para os bancários, representará mais sobrecarga de
trabalho e rebaixamento de
cargos. É um processo que
favorece a classe alta e os acionistas e não beneficia nem os
trabalhadores e muito menos
a população”, reforçou.
ABC
Na região do ABC, a categoria também está mobilizada, segundo o presidente
do Sindicato dos Bancários
do ABC, Belmiro Moreira,
principalmente os trabalhadores na função de caixa e
comissionados.
“Estamos construindo um
processo de mobilização de
dentro para fora dos locais
de trabalho. Isso porque,
quando se dialoga com o
conjunto dos bancários do
BB nesta situação, é preciso
criar unidade na luta pelo

objetivo final, reverter esse
desmonte promovido pelo
governo Bolsonaro”.
Belmiro frisou que o foco
do governo é a privatização
total. “O que precisa ficar claro é que esse desmonte tem o
objetivo de entregar o banco
para a privatização e, com
isso, acabar com o acesso a
várias linhas de credito que
chegam à agricultura familiar, além de recursos para as
áreas da saúde e educação em
vários municípios do país. O
fechamento de agências irá
prejudicar a economia de
diversos locais onde só existe
o Banco do Brasil”.
A categoria já realizou
atos nacionais nos dias 15 e
21 de janeiro. Em 29 de janeiro, foi realizada uma paralisação de 24 horas. Também
houve mobilizações nas redes
sociais todos estes dias.
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Tribuna Esportiva

•

O Palmeiras disputa
hoje o 3º lugar no Mundial de Clubes. “Não é
o que queríamos, mas é
pelo que lutamos”, disse
o técnico Abel Ferreira.

•

A Fifa baniu Mahmoud
Kahraba e Hussein El-Shahat, do Al Ahly, do
jogo de hoje por violarem o protocolo Covid
ao cumprimentar um
ídolo egípcio na arquibancada.

•

A Federação Paulista de
Futebol e os 16 clubes
participantes do Paulistão, que começa dia
28, lançam a campanha
#vacinaFC de incentivo
à vacinação contra a
Covid-19.

•

A ação paulista busca
ainda combater a desinformação e ressaltar
a importância de manter
os cuidados de saúde,
distanciamento social,
máscara e álcool em gel.

TRABALHADORES NA SAMOT APROVAM PLR
NEGOCIADA PELO SINDICATO
Em assembleia realizada na tarde de
terça-feira, dia 9, os
companheiros e as
companheiras na Samot, em São Bernardo,
aprovaram a PLR (Participação nos Lucros e
Resultados) negociada
entre o Sindicato e a
direção da fábrica. O
valor será dividido em
duas parcelas a serem
pagas em abril e outubro deste ano.

O coordenador de
São Bernardo, Genildo
Dias Pereira, o Gaúcho,
lembrou que o empenho
do CSE com o apoio
dos trabalhadores possibilitou a construção
de uma proposta de PLR
este ano.
“A Samot não negociou PLR em 2020
por conta da crise e da
pandemia, mas no início
deste ano voltou para
a mesa e conseguimos

DOE SANGUE

chegar a uma proposta. Parabéns ao Comitê
Sindical e aos trabalhadores”.
O coordenador ressaltou que a conquista
é importante em um
momento em que o país
padece com a falta de
política industrial.
“Vivemos tempos
difíceis desde 2015, porque a falta de uma política industrial no país
por parte dos governos

municipal, estadual e
federal tem prejudicado e até fechado várias
empresas e os trabalhadores acabam pagando
a conta”.
“Foi uma construção
coletiva, tivemos várias
reuniões com a direção
da fábrica e, apesar deste
período difícil, com o
apoio dos trabalhadores
e trabalhadoras, conseguimos chegar a um
valor justo”, reforçou a

CSE, Maria do Amparo
Travassos Ramos.
Durante a assembleia
também foi aprovada
a renovação do acordo
de autorização de trabalho aos domingos.
A planta da Samot na
cidade passou por uma
reestruturação, desde
o final do ano passado,
e hoje é a matriz onde
funciona todo o setor
administrativo, antes
instalada em São Paulo.

Para Márcio de Oliveira, data de nascimento 04/01/1972. Ele é amigo do CSE e CIPA na Mercedes, Alexander Rodrigues, o Codorna. Hemocentro São Lucas. Rua Mediterrâneo, 470 - Jardim
do Mar, São Bernardo. Estacionamento gratuito na rua Mediterrâneo, 375. De segunda a sexta,
das 8h às 17h. Tel. 3660-6000.

EXPEDIENTE DO SINDICATO NO CARNAVAL
No Carnaval, a Sede e as Regionais do Sindicato estarão fechadas de segunda a quarta da próxima semana. O expediente
retornará na quinta, dia 18. O Clube de Campo dos Metalúrgicos do ABC estará aberto no fim de semana, na segunda e na
terça, com adoção de protocolos de higiene e limpeza. Informações pelo telefone (11) 9 4335-9433 e e-mail clube@smabc.org.br.
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Mundial de Clubes
Hoje – 12h
Al Ahly x Palmeiras
Doha (Catar)

