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Luta na Ford 1
A produção na Ford em 
Taubaté foi retomada esta 
semana após acordo firma-
do no TRT. Os trabalhadores 
estão protegidos por uma 
blindagem jurídica tripla.

Luta na Ford 2
O TRT manteve liminar que 
proíbe a Ford de realizar 
demissões em massa. A 
decisão foi emitida em res-
posta a um mandado de 
segurança da montadora.

Auxílio emergencial 
A PEC para destravar o 
auxílio emergencial recebeu 
críticas no Senado e a vo-
tação deve ser adiada para 
a próxima semana. Lideran-
ças cobram novo parecer. 

Começo do fim
O STJ anulou a quebra de 
sigilo do senador Flávio 
Bolsonaro no processo das 
‘rachadinhas’. A decisão 
pode ser o começo do fim 
do processo.
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Notas e recados

CUT LANÇA 
CAMPANHA 

CONTRA 
PRIVATIZAÇÕES 

Como se não bas-
tasse o negacionismo 
das medidas de com-
bate à Covid-19 e a 
falta de sensibilidade 
e respeito à vida de 
milhares de brasileiros 
mortos, o presiden-
te Bolsonaro e seus 
aliados continuam 
desferindo ataques 
destrutivos contra os 
Sistemas de Saúde e 
de Educação do Brasil.

O ideal genocida e 
as incessantes iniciativas 
de desmonte dos dois 
sistemas não param e 
buscam ganhar corpo 
com a Proposta Emer-
gencial 186, de 2019, 
apresentada, à época, 
pelo ministro Paulo 
Guedes, e com parecer 
divulgado sobre o assun-
to na segunda-feira, dia 
22, pelo senador Márcio 
Bittar (MDB-AC).

O texto acaba com 
os pisos para gastos em 
saúde e educação dos es-
tados e municípios e, se 
aprovado pelo Legislati-
vo, os governantes ficam 
desobrigados de efetuar 
investimentos mínimos 
nessas áreas.

Atualmente, no or-
çamento do governo 
federal, os pisos de saúde 
e educação têm de ser 
corrigidos pela inflação 

do ano anterior. No caso 
dos estados, a Consti-
tuição diz que devem 
ser destinados 12% da 
receita à saúde e 25% à 
educação. Os municí-
pios, por sua vez, têm de 
destinar, respectivamen-
te, 15% e 25%.

A medida acaba com 
as vinculações mínimas 
de verbas para as áreas 
de saúde e educação e 
veta reajustes salariais de 

servidores públicos em 
todas as esferas de poder. 

Para quem não se 
antecipou no combate 
à Covid-19 e se recusou 
realizar investimentos 
em vacinas e pesquisas, 
desconsiderou os cui-
dados como o uso de 
máscaras e não promo-
veu o isolamento social, 
querer aprovar essa PEC 
é condenar à morte o 
nosso povo. 

BOLSONARO E O DESMONTE 
DAS POLÍTICAS SOCIAIS

Comente este artigo.
Envie um e-mail para 
 dstma@smabc.org.br 
Departamento de Saúde 
do Trabalhador e Meio Ambiente

saúde

A CUT lançou a 
campanha “Não dei-
xem vender o Brasil” 
em defesa das empre-
sas estatais brasileiras e 
contra o projeto entre-
guista do governo de 
Jair Bolsonaro durante 
live na tarde de ontem. 

A campanha terá 
peças publicitárias em 
canais de TV, rádio e 
nas redes sociais. A 

ideia é conscientizar 
a população de que a 
venda de estatais, prin-
cipalmente em tempos 
de crise, beneficia só 
empresários e preju-
dica os brasileiros e as 
brasileiras. 

Entre as empresas 
estratégicas para o 
desenvolvimento e a 
soberania do país que 
estão na mira das pri-

vatizações do governo 
estão Petrobras, Cor-
reios, Eletrobras, Caixa 
Econômica Federal, 
Banco do Brasil e Casa 
da Moeda.

Ao entregar a pro-
posta de venda da Ele-
trobras ao Congresso 
Nacional na terça-fei-
ra, dia 23, Bolsonaro 
mentiu que a privati-
zação vai baratear as 

contas de luz. A Aneel 
(Agência Nacional de 
Energia Elétrica), que 
regula os preços do 
mercado, prevê que as 
contas de luz devem 
subir 16,7%. 

Na Pressão
A campanha tam-

bém está no site na-
pressao.org.br. Com a 
ferramenta on-line é 

possível participar e 
cobrar os parlamenta-
res, por meio de suas 
redes e canais de co-
municação, para que 
barrem o processo en-
treguista do país. O 
site também indica os 
deputados e senadores 
a favor, contra e inde-
finido sobre o assunto. 

Com informações da 
CUT.

Os trabalhadores na ZF e na Usimatic, em São Bernardo, elegem hoje seus representantes de Cipa. 
Vote nos candidatos apoiados pelo Sindicato, comprometidos com a luta por mais segurança e 
melhores condições de trabalho. 
Na Usimatic – Vanderlei Clemente Santana, 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.  

ELEIÇÕES 
DE CIPA 

NA ZF E NA 
USIMATIC
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Reunidos na tar-
de de ontem 
no Consórcio 
Intermunicipal 

Grande ABC, os prefeitos 
das setes cidades defini-
ram um lockdown notur-
no regional que estabelece 
medidas mais rígidas para 
tentar frear a transmissão 
do coronavírus. Apenas 
São Caetano seguirá o 
decreto estadual. 

O encerramento das 
atividades comerciais se 
dará às 21h, a partir do 
próximo sábado, 27, com 
exceção de farmácias e 
equipamentos de saúde. A 
circulação de pessoas fica-
rá restrita das 22h até as 4h, 
quando será interrompido 
o transporte coletivo, com 
exceção dos equipamentos 
geridos pelo Governo do 
Estado. A restrição será 
regulamentada por meio 
de decretos das prefeitu-
ras e vale até 7 de março, 
quando a situação passará 
por nova avaliação.

Na segunda-feira, 22, o 
prefeito de São Bernardo, 
Orlando Morando (PSDB), 
havia decretado toque de 
recolher municipal, com 
a decisão de ontem, todas 
as cidades estabelecerão o 
mesmo decreto.  

Preocupado com os 
trabalhadores que depen-
dem de transporte público 
neste período, o Sindicato 
orienta que aqueles que 
trabalham no período no-
turno e estão nessas con-
dições sejam dispensados 
duas horas antes do início 
do horário de restrição de 
circulação de ônibus. 

“Estávamos aguardan-
do essa decisão regional, 
porque não fez sentido 
apenas uma cidade esta-
belecer a medida, já que 
a população circula entre 
os municípios. Entende-
mos que é uma decisão 
acertada e necessária para 
diminuir a transmissão do 
vírus, mas estamos preo-
cupados com a locomoção 

daqueles que trabalham 
nesse horário. Por isso 
orientamos que sejam dis-
pensados com duas horas 
de antecedência do toque 
de recolher, sem descontos 
salariais”, declarou o presi-
dente dos Metalúrgicos do 
ABC, Wagner Santana, o 
Wagnão. 

Aqueles companheiros 
e companheiras que en-
contrarem algum tipo de 
resistência por parte do 
patrão para serem libe-
rados mais cedo, devem 
procurar o Sindicato e 
denunciar. 

“É um momento de 
conscientização coleti-
va, dependemos uns dos 
outros para que ninguém 
seja prejudicado ou conta-
minado, não só na nossa 
categoria, mas em todos 
os setores.  Esperamos 
contar com a colaboração 
das empresas da base para 
que não seja necessária 
nenhuma medida mais 
enérgica”, completou.

Região decreta 
lockdown noturno 

e Sindicato orienta 
saída antecipada para 

que trabalhadores 
não fiquem sem 

transporte

Medida estabelece circulação restrita de pessoas das 22h até as 4h. 
Transporte público não funcionará neste horário

As sete cidades do ABC registraram 4.494 vidas perdi-
das e 127.685 pessoas infectadas. O balanço é da ABC 
Dados do dia 23.

A média móvel em sete dias foi de 15 mortes e 556 
casos por dia. Após registrar médias recordes no início do 
mês, a variação da média móvel em 14 dias foi de -38,7%. 
A variação de casos foi de +16%. 

Foram vacinadas 143.864 pessoas até o dia 23, de acor-
do com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC. 

A ocupação dos leitos de UTI no ABC está em 72,4%. 

ABC SE APROXIMA DE 4,5 MIL 
PESSOAS MORTAS PELA COVID-19



• Ao contrário de outros 
clubes, o Corinthians 
não planeja dar fol-
ga aos titulares do seu 
elenco hoje nem no co-
meço do Paulistão. 

• Com Reina ldo e  Léo 
suspensos, Wellington 
pode estrear na lateral 
do São Paulo pela últi-
ma rodada do Brasilei-
rão. A vitória garante 
vaga direta na Liberta-
dores. 

• ‘Palmeiras de todos’ 
é o nome da nota de 
repúdio publicada pelo 
clube contra ataques ra-
cistas ao vídeo da cam-
panha de lançamento 
dos novos uniformes.
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Tribuna Esportiva

Brasileirão

Hoje – 21h30
São Paulo x Flamengo

Morumbi

Hoje – 21h30
Atlético-MG x Palmeiras

Belo Horizonte

Hoje – 21h30
Bahia x Santos

Salvador

Hoje – 21h30
Internacional x Corinthians

Porto Alegre

Novas mensagens mostram que a Lava Jato transmitiu para órgãos estrangeiros — notadamente 
o FBI, o DOJ e promotores da Suíça e de países europeus — e recebeu, informalmente, informações e 
documentos de brasileiros e de empresas brasileiras, desprezando os canais oficiais. 

Em 06/07/2015, diálogo entre o procurador da República Deltan Dallagnol e o procurador da Repú-
blica Orlando Martello Júnior revela cooperação internacional com Mônaco (Principado de Mônaco) 
fora dos canais oficiais, com a perspectiva de que “é possível regularizar a posteriori”:

“Emparedar” juízes dos Tribunais para afastar aqueles que pudessem reformar decisões dos juízes 
de primeiro grau que atuam como “membros” da operação, também foi uma estratégia. Mensagens 
indicam que a força tarefa do Rio de Janeiro comemorou troca do relator de processos da operação 
no TRF2 após um afirmado emparedamento por um desembargador “super favorável a nós”.

Conversas Ocultas

“FAZ TEMPO QUE NÃO TENHO 
VERGONHA NA CARA KKKK”,

debochou Dallagnon em conversa sobre troca de 
informações com órgãos estrangeiros

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.


