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Prefeitura de São 
Bernardo decreta 
toque de recolher 
a partir de sábado. 
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no horário do 
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perdas salariais
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Auxílio com maldade
Para aprovar um auxílio 
por alguns meses com valor 
menor e para metade dos 
beneficiários, o governo 
Bolsonaro quer retirar verba 
do SUS e da educação. 

Salve o BB
Em Governador Archer 
(MA), população se uniu 
contra o fechamento da úni-
ca agência da cidade. Plano 
do Banco do Brasil prevê 
mais de 5 mil demissões. 

Salve a Petrobras
A FUP e Sindipetro da Bahia 
entraram com ação na Justi-
ça contra a venda da Rlam. 
Para entidades, preço de 
venda da refinaria está 35% 
abaixo do devido. 

Racismo estrutural 
Levantamento inédito feito 
pelo Condege, aponta que 
83% dos presos injustamen-
te por reconhecimento foto-
gráfico no Brasil são negros. 
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Notas e recados

As sete cidades do ABC 
registraram ao todo 4.469 
mortes e 127.081 casos da 
Covid-19. 

A média móvel em sete 
dias foi de 13 mortes e 587 no-
vos casos por dia na região. A 
variação da média móvel em 
14 dias foi de -42,2% óbitos e 
+14,8% casos. O balanço é da 
ABC Dados do dia 22. 

Foram vacinadas 145.876 
pessoas na região, de acordo 
com o Consórcio Intermuni-
cipal Grande ABC. 

A ocupação dos leitos de 
UTI no ABC está em 71,5%. 

Estado SP
O Estado de São Paulo 

teve 57.842 pessoas mortas e 
1.978.477 casos, segundo ba-
lanço do dia 22 da Fundação 
Seade. 

A ocupação de leitos 
de UTI está em 68,8% na 
Região Metropolitana. O 
Estado registrou recorde 
de pacientes, com 6.410 
internados. 

A média móvel de mor-
tes em sete dias foi de 220 
por dia, -6% em relação ao 
registrado há 14 dias. Já são 
45 dias seguidos com média 
acima de 200 mortes por dia. 

A média de casos foi de 
8.938, -12% em relação aos 
dados de duas semanas. 

Foram 2.096.522 pessoas 
vacinadas, de acordo com 
balanço do governo do Es-
tado das 12h35 do dia 23. 

Brasil 
O país chegou a 247.276 

mortes e 10.197.531 pessoas 
infectadas pela Covid-19. 

Os trabalhadores na Otis elegem hoje seus representantes de Cipa. Na ZF e na Usimatic, 
as eleições serão amanhã. Vote nos candidatos apoiados pelo Sindicato, comprometidos 
com a luta por mais segurança e melhores condições de trabalho.
Na Otis – Hoje, das 9h às 16h. 
Na Usimatic – Vanderlei Clemente da Silva, setor de solda. 
Na ZF – 1º turno: No Revestimento/Manutenção: Evanaldo Ferreira de Sousa, o Paraíba, 
nº 6. Na Metalúrgica/ Ferramentaria: Zenivaldo Pereira de Araujo, o Zeni, nº 2; Diniz 
Roberto de Moura, o Diniz, nº 3. 2º turno: No Revestimento/Manutenção: Edvaldo 
Andrade dos Santos, o Sabiá, nº 9. Na Metalúrgica/Ferramentaria: Raimundo Martins da 
Silva, o Boca, nº 8; Adriano Carnaúba Lopes, o Belo, nº 14; Sebastião Nilson Rodrigues, o 
Tião, nº 11. 3º turno: Na Fábrica Geral: José Ribamar Feitosa da Silva, o Ribamar, nº 12.  

O IPEA (Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada) 
estima em cerca de sete mi-
lhões o número de pessoas 
trabalhando remotamente, 
cerca de 9% dos trabalhado-
res ocupados no Brasil. Todos 
sabemos que a pandemia de 
Covid-19 acabou estimulan-
do o trabalho neste formato.  

Recentemente, o TST (Tri-
bunal Superior do Trabalho) 
lançou uma cartilha sobre o 
assunto, importante pelo fato 
de ser uma sinalização clara 

desta modalidade de trabalho 
para todo o país. 

Nas próximas semanas, 
dedicaremos atenção especial 
ao tema nesta coluna. 

Hoje falaremos das defini-
ções de teletrabalho e traba-
lho em home office.

Segundo o TST, as prin-
cipais características do te-
letrabalho são: 1 - Trabalho 
prestado, na maior parte do 
tempo, fora das dependências 
do empregador; 2 - Utilização 
de recursos tecnológicos; 

3 - Não ser trabalho exter-
no (este realizado em locais 
externos, como é o caso de 
motoristas, representantes, 
vendedores etc). 

O home office é uma es-
pécie de teletrabalho, posto 
que o trabalho é prestado em 
casa. O teletrabalho, porém, 
pode ser também prestado em 
telecentros e pode ser móvel ou 
nômade, quando um trabalha-
dor se encontra, por exemplo, 
em uma cafeteria usando o 
computador para o trabalho. 

Resumindo, teletrabalho 
é um termo mais abrangente, 
que inclui o trabalho realiza-
do em casa ou em outros lo-
cais que não sejam a empresa 
– em espaços de coworking, 
cafeterias etc. Já o home of-
fice é um termo específico 
ao trabalho realizado em 
casa, abrangendo também 
trabalhadores autônomos e 
freelancers.

Na próxima semana da-
remos continuidade a este 
tema.

confira seus direitos

TELETRABALHO E OUTROS TIPOS DE TRABALHO REMOTO
Comente este artigo.
Envie um e-mail para
juridico@smabc.org.br
Departamento Jurídico

ABC TEM MÉDIA DE 587 PESSOAS 
INFECTADAS POR DIA PELA COVID-19

ELEIÇÕES 
DE CIPA NA 

OTIS, ZF E 
USIMATIC

A média móvel de mortes 
em uma semana foi de 1.055 
por dia, variação de +2% em 
relação aos dados de 14 dias. 
A média móvel de casos foi 
de 47.274 por dia, variação 
de +5% em 14 dias. Os dados 
são do consórcio de veículos 

de imprensa do dia 22. 
O balanço da vacinação 

em 1ª dose foi de 5.982.640 
até dia 22, o que equivale a 
2,83% da população. Rece-
beram a 2ª dose 1.269.005, 
equivalente a 0,60% da po-
pulação. 
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Sem transporte 
público, trabalhador 

não sabe como voltará para casa 
durante o toque de recolher decretado em São 
Bernardo, cidade que atingiu picos da Covid-19

SINDICATO DEFENDE ALINHAMENTO 
REGIONAL SOBRE TOQUE DE RECOLHER

Os trabalhadores da 
região estão preocu-
pados com o decre-

to anunciado pela Prefeitura 
de São Bernardo que deter-
mina toque de recolher das 
22h às 5h a partir do próximo 
sábado, dia 27. Muitos não 
sabem como irão retornar 
para suas casas sem o trans-
porte público que estará fora 
de circulação no período 
determinado. 

A decisão foi tomada pelo 
prefeito Orlando Morando 
(PSDB) pelo fato de a cidade 
ter atingido seus piores índi-
ces desde o início da pande-
mia, 87% de ocupação dos 
leitos de UTI para Covid-19 
nos hospitais públicos e 91% 
nos privados.

Hoje na parte da tarde, os 
prefeitos das sete cidades se 
reúnem no Consórcio Inter-
municipal Grande ABC para 
debater a questão. Também 
hoje, ao meio dia, o gover-
nador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), deve anunciar 
medidas mais restritivas para 
o Estado. 

O Sindicato defende que 
haja uma decisão regional, 
já que os trabalhadores tran-
sitam entre as cidades e não 
podem ser prejudicados.  

“A partir desta decisão, 
que deve ser tomada no âm-
bito do Consórcio, o Sindica-
to orientará a categoria sobre 

qual o comportamento a ser 
adotado diante das possíveis 
medidas”, destacou o presi-
dente do Sindicato, Wagner 
Santana, o Wagnão.

“Nós defendemos a pro-
teção da vida, por isso en-
tendemos que medidas que 
visem proteger a população 
neste momento de agra-
vamento da pandemia são 
extremamente necessárias, 
ocorre que é preciso pensar 
nos trabalhadores de todas 
as categorias para que não 
sejam prejudicados e fiquem 
sem transporte”, reforçou. 

Os Metalúrgicos do ABC 
lembram que tanto nas em-
presas da base como em ou-
tros setores, há trabalhadores 
que deixam seu posto à noite, 
portanto estariam retornan-
do para casa durante o perío-
do em que será proibido cir-
cular. Assim como também 
há aqueles que entram no 
serviço nesse horário e mui-
tos dependem de transporte 
público que estará inativo. 

“São Bernardo não está 
isolada das demais cidades. 
É preciso pensar no trabalha-
dor que vai deixar a empresa 
à noite e não terá transporte. 
Não admitiremos que, depois 
de um dia de trabalho, o 
trabalhador não tenha como 
retornar à sua casa e fique 
exposto na rua aos perigos da 
madrugada”, finalizou. 

divulgação



• Wesley retornou aos 
campos depois de quase 
quatro meses afastado 
por lesão no joelho e 
quer reforçar o Palmei-
ras na final da Copa do 
Brasil. 

• O Palmeiras pediu adia-
mento do clássico contra 
o Corinthians no dia 3 
pelo Paulistão de olho 
na final da Copa do 
Brasil contra o Grêmio 
dia 7. 

• O Corin th ians pediu 
o retorno do atacante 
Marquinhos, que está 
emprestado ao Sport, 
mas sua permanência ou 
novo empréstimo ainda 
serão discutidos. 

• O São Paulo enfrenta o 
líder Flamengo amanhã 
pela última rodada do 
Brasileirão e só a vitória 
garante a classificação 
para a Libertadores sem 
depender de outros re-
sultados. 

• Com a vaga garantida 
na Libertadores, o San-
tos deu folga até dia 
2 para seis jogadores: 
Alison, Felipe Jonatan, 
Luan Peres, Lucas Braga, 
Pará e Soteldo.
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Tribuna Esportiva

No trecho abaixo há indicação de que a Lava Jato formulou acusações contra Lula, inclusive por solici-
tações enfáticas de Moro, mesmo sabendo inexistir qualquer prova de culpa contra ele. Em 15/07/2016 o 
procurador da República Deltan Dallagnol afirmou ao procurador da República Januário Paludo:  “Venha 
prender o Lula”, quando sequer havia uma acusação formal da Lava Jato contra o ex-presidente. 

Conversas Ocultas

“ERRAMOS MESMO”,

As mensagens descritas abaixo revelam que delegados da Polícia Federal forjaram e assinaram depoimentos 
que não existiram. O objetivo era auxiliar os procuradores integrantes da operação Lava Jato. O material 
indica ainda, que membros da força tarefa, incluindo o procurador-chefe, não apenas tiveram conhecimento 
da conduta ilegal e da sua reiteração em “outros” casos, como tentaram encontrar meios para escondê-la 
(“Podemos combinar com ela e ver qual estratégia ela prefere”).

conversas demonstram que delegados da PF forjaram e 
assinaram depoimentos que não existiram

Acompanhe a continuação da série “Conversas Ocultas”, com trechos de diálogos entre procuradores da 
Operação Lava Jato e o ex-juiz e ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sergio Moro. 


