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ELAS ESTÃO NA MIRA 
DO DESEMPREGO

foto: divulgação

Na pandemia as mulheres foram as mais afetadas pelo desemprego, muitas 
chefes de família seguem sem auxílio emergencial e sem perspectivas

ESPECIAL MULHERES: 
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Mansão do Flávio
Flávio Bolsonaro comprou 
uma mansão de R$ 5,97 
milhões em bairro nobre 
de Brasí l ia.  Na eleição 
de 2018, ele declarou ao 
TSE patrimônio de R$ 1,74 
milhão. 

Entre comadres
A promotora Carmen Eliza 
que assume a investigação 
contra Flávio Bolsonaro no 
inquérito de falsidade ide-
ológica é madrinha de ca-
samento da advogada dele. 

Terceiro reajuste 
A Petrobras anunciou o 3º 
reajuste do ano no preço 
do gás de cozinha. Valor 
em 2021 pode chegar a R$ 
200, segundo representan-
te de revendedores. 

Crimes da ditadura 
O sargento Antônio Wa-
neir de Lima, o ‘Camarão’, 
virou réu por estupro da 
presa política Inês Etienne 
Romeu, em 1971, na ‘Casa 
da Morte’, no RJ. 

fotos: divulgação

Notas e recados

O Brasil registrou média 
móvel em sete dias de 1.223 
vidas perdidas por dia. É o 
terceiro recorde seguido, sen-
do o quinto recorde em seis 
dias no país. A variação é de 
+16% em comparação com a 
média de duas semanas.

Já são 40 dias seguidos 
com média móvel de mortes 
acima de 1 mil por dia. São 
seis dias com médias acima 
de 1.100 e o segundo dia com 
médias acima de 1.200. 

A média móvel de casos 
em sete dias foi de 56.011 
por dia, variação de +23% 
em relação aos casos em 
duas semanas. Os dados são 
do consórcio de veículos de 
imprensa do dia 1º. 

O total no país na pan-
demia chegou a 255.836 
pessoas mortas e 10.589.608 
infectadas.

A vacinação segue lenta, 
com 6.770.596 pessoas que 
receberam a primeira dose 
até o dia 1º, o que equivale a 
3,20% do total da população. 
Receberam a segunda dose 
2.012.921 pessoas, 0,95% da 
população.  

Estado SP
O Estado de São Paulo 

teve 59.546 pessoas mortas e 
2.044.699 infectadas, segun-
do o balanço do dia 1º da 
Fundação Seade.  

BRASIL BATE RECORDE PELO 3º DIA SEGUIDO COM 
MÉDIA DE 1.223 MORTES PELA COVID-19 

São 7.173 pessoas inter-
nadas em UTIs pela Co-
vid-19, sendo que 19 hospi-
tais estão com mais de 90% 
ocupação. 

A ocupação de leitos de 
UTI está em 75,5% na Região 
Metropolitana. 

Foram 2.567.452 doses da 
vacina aplicadas, de acordo 
com balanço do governo do 
Estado das 12h50 do dia 2. 

ABC
O total nas sete cidades 

do ABC foi de 4.614 mortes e 
132.222 casos de coronavírus. 

A média móvel no ABC 
em uma semana foi de 21 
mortes por dia, variação de 
+6,6% em 14 dias. 

A média móvel de casos 
foi de 734 por dia, variação de 
+28,4% em 14 dias. O balan-
ço é da ABC Dados do dia 1º. 

Foram vacinadas 167.083 
pessoas até o dia 28, de acor-
do com o Consórcio Inter-
municipal Grande ABC. 

A ocupação dos leitos 
de UTI está em 79,4% na 
região. 

O Consórcio pediu ao 
governo do Estado a abertura 
imediata de 110 leitos para 
evitar colapso no sistema de 
saúde da região.

Para Larissa Curalov. Banco de Sangue de São Paulo. Rua Tomás Carvalhal, 711, Paraíso, 
São Paulo. Estacionamento no Matsubara Hotel, nº 480 da mesma rua. De segunda a sexta, das 
8h às 17h. Sábados, domingos e feriados, das 8h às 16h. Tel. 3373-2050. 

Para Maria do Socorro da Silva. Hemocentro de São Bernardo. Rua Pedro Jacobucci, 440, 
Jardim das Américas, ao lado do Poupatempo. De segunda a sábado, das 8h às 15h30. Tel. 
4332-3900. 

DOE SANGUE
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No Brasil 8,5 
milhões deixaram 

a força de 
trabalho no 

último trimestre 
de 2020 em 

comparação ao 
mesmo período 

de 2019

Mulheres 
são as mais 

afetadas com 
desemprego 
na pandemia

As mais prejudicadas com a 
perda do trabalho durante a 
pandemia são as mulheres 

tanto no Brasil como nos demais 
países. Globalmente, as perdas de 
emprego das mulheres situam-se nos 
5% contra 3,9% dos homens, aponta 
relatório “Monitor OIT: Covid-19 e o 
mundo do trabalho”, da Organização 
Mundial do Trabalho. 

No Brasil, a situação é uma das 
piores do mundo. Com o fim do au-
xílio emergencial de R$600 (R$1.200 
para mães solo) e sem nenhum outro 
projeto de benefício social do gover-
no Bolsonaro que reponha as perdas 
financeiras, cada vez mais mulheres 
deixam a força de trabalho.

Segundo o último dado disponível 
da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional 
por Domicílios), do IBGE, 8,5 milhões 
de mulheres deixaram a força de tra-
balho no terceiro trimestre de 2020, na 
comparação com o mesmo período do 
ano anterior.

“Há uma cultura no mercado de 
trabalho de priorizar a demis-

são de mulheres. Demite-se 
porque ela engravida, 

porque cuida do filho, 
do pai, da mãe, da vó, 
do vô. Então essa luta 
é permanente. Durante 
a pandemia, estreitou 
mais essa situação, per-
demos muitos postos 
de trabalho e mui-
tas estão desalentadas 
sem perspectiva e sem 
o auxílio emergencial”, 

frisou a integrante do Coletivo das 
Metalúrgicas do ABC e CSE na Samot, 
Maria do Amparo Travassos Ramos. 

A dirigente lembra que é preciso 
travar uma luta incessante contra o 
patriarcado e investir com afinco na 
conscientização das novas gerações. 
“Nós já nascemos tendo que lutar con-
tra o patriarcado, essa cultura machista 
que existe nas famílias e na sociedade 
como um todo. Podemos mudar isso 
educando nossas filhas e filhos e inves-
tindo na formação e conscientização 
dessa nova geração. Precisamos ocu-
par os espaços de poder e mostrar isso. 
Como dirigentes sindicais devemos 
lutar por uma cláusula de ampliação de 
contratação de mulheres, já que somos 
nós que fazemos a economia girar”. 

A CSE na Apis Delta e também in-
tegrante do Coletivo, Cláudia Alexan-
dra Rodrigues, lembrou das trabalha-
doras informais que viram sua renda 
diminuir na pandemia e também das 
mães que tiveram que deixar seu em-
prego para ficar em casa com os filhos. 

“Muitas trabalhadoras informais 
que vendem produtos na rua, de porta 
em porta, e assim sustentavam a casa 
estão passando severas dificuldades. 
A situação também se complicou para 
aquelas que, apesar de precisarem do 
salário, tiveram que deixar seus em-
pregos para cuidar dos filhos que estão 
em casa. A condição poderia não estar 
tão difícil se houvesse o mínimo de 
responsabilidade por parte do governo 
Bolsonaro que brinca com a vida da 
população”. 

Com informações da CUT

divulgação

No primeiro trimestre 
d e  2 0 2 0 ,  a n t e s  d o s 
efeitos da pandemia na 
economia, aumentou em 
11,2 milhões o número 
de pessoas de fora da 
força de trabalho. Deste 
total, sete milhões eram 
mulheres. A participação 
feminina, com 14 anos 
ou mais, no mercado de 
trabalho ficou em 45,8%, 
uma queda de 14% em 
relação a 2019.

O Caged (Cadastro 
Geral de Empregados 
e  D e s e m p r e g a d o s ) 
também tem resultados 
desanimadores. Enquanto 
no ano passado 230,2 
mil vagas criadas foram 
ocupadas por homens, as 
mulheres perderam 87,6 
mil postos.

FORA DA 
FORÇA DE 
TRABALHO
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• Edina Alves Batista será 
a 1ª árbitra a comandar 
um clássico Corinthians e 
Palmeiras. Ela fez parte 
do 1º trio de arbitragem 
feminino no Mundial de 
Clubes do Catar.  

• O Corinthians espera 
contar com o retorno dos 
laterais titulares, Fag-
ner e Fábio Santos, no 
clássico. Já o Palmeiras 
usou jovens da base na 
preparação. 

• Crespo programou trei-
nos em dias de jogos do 
São Paulo em casa, o que 
não é comum no Brasil. 
Abel Ferreira também 
tem marcado atividades 
quando o jogo é na ca-
pital.
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Tribuna Esportiva

Paulistão

Hoje – 17h
Inter de Limeira x São Paulo

Limeira

Hoje – 17h
Santos x Ferroviária

Vila Belmiro

Hoje – 19h
Corinthians x Palmeiras

Neo Química Arena

Hoje – 19h
São Caetano x RB Bragantino

Anacleto Campanella

As novas análises das mensagens entre procuradores da Lava Jato no Telegram mostram mais ilegalidades e parcialidades no 
processo. O 8º relatório foi protocolado no STF (Supremo Tribunal Federal) pelos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva no dia 1º. 

Em 13 de setembro de 2016, véspera do protocolo da denúncia sobre o caso triplex, os procuradores trataram sobre a inter-
ceptação telefônica da encarregada da supervisão do edifício no Guarujá, Mariuza Marques. 

O procurador Athayde Ribeiro Costa alertou que o diálogo “pode ser ruim para nós”, já que mostra o fato de que a família 
teve uma cota para um apartamento no edifício da Bancoop, cooperativa que faliu e a OAS então assumiu o empreendimento. 
A família de Lula desistiu de comprá-lo e nunca chegou a ser dona do imóvel.

Conversas Ocultas

“PODE SER RUIM PARA NÓS”
LAVA JATO SONEGOU PROVA DE INOCÊNCIA NO CASO TRIPLEX DO GUARUJÁ


