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“Muita coisa foi feita e deixou de ser feita em favor do 
vírus. É isso o que iremos apurar”, explicou o senador 

Humberto Costa, integrante da CPI da Pandemia.

CPI COVID
fotos: divulgação
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Renda básica
O STF decidiu que o gover-
no federal terá que imple-
mentar a partir de 2022 um 
programa de renda básica 
nacional. O valor mensal 
será definido pela União.

Pega na Fake News
Regina Duarte terá que se 
retratar por compartilhar 
que foram encontrados R$ 
256 mi nas contas da ex pri-
meira dama Marisa Letícia, 
dados foram desmentidos. 

Vacina Russa 1 
A Anvisa negou pedidos de 
aval à importação da vaci-
na Sputnik V, desenvolvida 
na Rússia, afirmando que 
há incertezas quanto à efi-
cácia do produto.

Vacina Russa 2
Imunizante já é aplicado em 
60 países e foi aprovado 
por agências internacionais. 
O governador do MA, Flá-
vio Dino, diz que decisão 
pode ser contestada no STF.

fotos: divulgação

sindmetau sindicato dos bancários do abc

adonis guerra

Notas e recados

TRABALHADORES NA CAIXA E NA LG PARALISAM 
ATIVIDADES EM DEFESA DOS DIREITOS  

Já noticiamos algumas 
vezes nesta Tribuna sobre a 
cobrança judicial de diferen-
ças de correção monetária do 
FGTS. A partir de 1999, a atu-
alização monetária do FGTS 
sofreu defasagem quando se 
compara o índice aplicado – 
TR (Taxa Referencial) – com 
o INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) ou 
ao IPCA-E (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo Especial), que medem 
a inflação. Portanto, o que se 
pretende é que o FGTS seja 
atualizado por índice consti-
tucionalmente idôneo.

O FGTS é um direito do 
trabalhador, cujos recursos 

são imprescindíveis, sobre-
tudo em momentos de altas 
taxas de desemprego, para 
assegurar sua sobrevivência e 
de seus familiares. A TR não 
retrata bem os índices infla-
cionários na atualidade, daí 
a cobrança de diferenças, que 
assegurem o poder de compra 
destes recursos depositados. 

É preciso reconhecer, ain-
da, que os recursos do fundo 
são importantes para finan-
ciar obras de saneamento 
básico e compra da casa pró-
pria, dentre outros. Qualquer 
mudança de índice acarretará 
também consequências nestes 
programas. 

O Sindicato dos Metalúr-

gicos do ABC ingressou com 
três ações coletivas que visam 
beneficiar toda a categoria. 

Acontece que o STJ (Supe-
rior Tribunal de Justiça), em 
11/04/2018, decidiu manter a 
TR como índice de atualiza-
ção das contas do FGTS, por 
entender que a substituição 
deste por outro índice cabe-
ria ao Congresso Nacional, 
mediante a edição de lei sobre 
isto. Esta decisão proferida 
em outro processo afetou, 
de igual modo, todos os que 
tramitam na justiça sobre o 
mesmo tema.

Posteriormente, nova ação 
foi proposta perante o STF 
(Supremo Tribunal Federal), 

ADI 5090, onde o minis-
tro Roberto Barroso, relator, 
determinou a suspensão de 
todos os processos que tratem 
do tema, até o julgamento do 
mérito pelo Plenário. 

Novo julgamento está mar-
cado para maio de 2021, mas 
considerando o histórico re-
cente (já houve três adiamen-
tos) poderá ser transferido 
para outra data posterior.

Cuidado! Não acredite em 
boatos! Não passe seus dados 
nem assine documentos sem 
a certeza de saber o que está 
fazendo! Não adiante paga-
mentos! 

Se tiver alguma dúvida, 
consulte o Sindicato!

FGTS: ESCLARECIMENTOS
Comente este artigo.
Envie um e-mail para
juridico@smabc.org.br
Departamento Jurídico

Os trabalhadores na 
Caixa Econômica Fe-
deral, em todo o país, e 
na LG, em Taubaté, pa-
ralisaram as atividades 
em defesa dos direitos 
e contra retrocessos. Os 
Metalúrgicos do ABC 
são solidários e apoiam 
as lutas da classe traba-
lhadora em defesa de 
uma sociedade mais 
justa.  

Caixa
Os bancários fizeram 

paralisação de 24h on-
tem em protesto contra 
os sucessivos ataques 
do governo Bolsonaro 
aos trabalhadores e ao 

banco. No ABC, os di-
rigentes estiveram nas 
principais agências para 
conversar com os bancá-
rios e com a população. 
Na pauta a defesa da 
Caixa 100% pública, por 
mais contratações e pela 
vacina já. 

A abertura do capital 
da Caixa Seguridade, 
uma das operações mais 
rentáveis, está prevista 
para amanhã. A presi-
denta da Contraf-CUT 
(Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro), 
Juvadia Moreira, e o 
presidente da Fenae (Fe-
deração Nacional das 

Associações do Pessoal 
da Caixa Econômica 
Federal), Sergio Take-
moto, explicaram a si-
tuação em artigo e que 
a abertura de capital é 
o primeiro passo para a 
privatização. 

“A C aixa  100% 
pública é a garantia 
do Bolsa Família, do 
Auxílio Emergencial, 

do apoio às micro e 
pequenas empresas, 
do financiamento ha-
bitacional, do Fies e 
de tantos programas e 
projetos de investimen-
to no país. Enquanto 
existir desigualdade 
no Brasil, empresas 
públicas como a Caixa 
são essenciais.”

LG
Os trabalhadores na 

LG Taubaté reprova-
ram na sexta-feira, 23, 
a segunda proposta de 
indenização social feita 
pela empresa. Com isso, 
a greve recomeçou na 
segunda-feira, 26, com a 

retomada da vigília 24h 
na porta da fábrica. 

Em protesto os traba-
lhadores penduraram os 
uniformes na grade da 
fábrica para simbolizar o 
impacto que as cerca de 
700 demissões podem 
provocar nas famílias e 
na sociedade. 

No começo do mês, 
a LG informou que pre-
tende levar as linhas de 
notebook e celulares de 
Taubaté para Manaus, 
no Amazonas. 

Com informações do 
Sindicato dos Metalúrgi-
cos de Taubaté e Região 
e da Rede Brasil Atual.

Sindicato 
apoia as lutas 
em defesa de 

uma sociedade 
mais justa



Tribuna Metalúrgica – Por 
que o governo está com tanto 
medo da CPI e tenta fazer 
manobras?

Humberto Costa – Fica 
evidente que o governo teme 
a si mesmo. Sua gestão é 
marcada por ações e omis-
sões desastrosas que nos 
trouxeram a esse quadro de 
quase 400 mil mortos. Então, 
ele não quer investigação. O 
governo quer conturbar o ce-
nário para impedir o trabalho 
da CPI. 

TM – Quais os principais cri-
mes cometidos pelo governo?

Humberto Costa – Nós 
vamos dar início às investi-
gações com uma linha bem 
definida: houve uma delibe-
rada ação do governo para 
expandir a pandemia numa 
crença cega na chamada 
imunidade de rebanho. Isso 
está configurado em mais de 
3 mil normativas editadas. 
Em decorrência disso, muita 

coisa foi feita e deixou de ser 
feita em favor do vírus. É isso 
o que iremos apurar.

TM – Como Bolsonaro pode 
ser responsabilizado?

Humberto Costa – Isso 
é o que veremos ao final do 
trabalho. Se comprovarmos 
a culpa direta do presidente 
nesse quadro de tragédia, 
teremos elemento de sobra 
para a responsabilização.

TM – Como vai agir a opo-
sição?

Humberto Costa – Nós 

agiremos como sempre: com 
responsabilidade e com-
batividade. Queremos que 
essa CPI sirva, antes de mais 
nada, para ajudar o Brasil 
a sair desse quadro trágico. 
Depois, queremos chegar aos 
responsáveis e propor a sua 
severa punição.

TM – Como acredita que a 
pandemia deveria estar sen-
do conduzida?

Humberto Costa – O go-
verno federal deveria ter to-
mado, desde o início, as réde-
as da situação e centralizado 
as ações. Se isso tivesse sido 
feito, o país estaria falando a 
mesma linha e União, estados 
e municípios estariam agindo 
coordenadamente para esse 
enfrentamento. Já estaríamos 
num estágio extremamente 
avançado de vacinação e com 
um número muito menor de 
mortos. Nada disso foi feito. 
E brasileiros estão pagando 
com a própria vida.
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“FICA EVIDENTE QUE O GOVERNO 
TEME A SI MESMO”

divulgação

A CPI da Covid-19, que vai investi-
gar ações e omissões do governo 
Bolsonaro que teriam agravado a 

pandemia do coronavírus e levado o Brasil a 
uma tragédia humanitária sem precedentes, 
foi instalada ontem no Senado. A instalação 
ocorre apesar das manobras do governo para 
tentar desviar o foco da investigação. 

Entre os alvos principais estão a falta de 
aquisição de vacinas pelo governo federal, 
a atuação do ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello, além do incentivo às aglomerações, 
ao não uso de máscaras, entre outras práticas 
que podem ser julgadas como criminosas. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito é 
formada por 11 senadores. O presidente será 
Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP) será o vice e o relator, Renan Ca-
lheiros (MDB-AL). Com duração inicial de 
90 dias, a CPI pode ser prorrogada por igual 
período.

Entre os senadores está Humberto Costa, 
líder do PT no Senado, que é médico, pós-gra-
duado em medicina geral comunitária, clínica 
médica e psiquiatria e foi ministro da Saúde 
no primeiro governo Lula, de 2003 a 2005. 

Humberto Costa conversou com a Tribu-
na sobre os principais pontos da investigação. 
Confira. 

“O governo 
federal deveria 

ter tomado, 
desde o início, 
as rédeas da 

situação”

Integrante da CPI da COVID-19, o senador Humberto Costa, líder do PT no Senado, falou 
com a Tribuna sobre as investigações que vão apurar a condução do governo na pandemia
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• Com seis derrotas e três 
empates, o São Caetano é 
o lanterna na classificação 
geral do Paulistão, com 
três pontos. O jogo hoje é 
contra o Ituano, que tem 7 
pontos.  

• Pablo e Orejuela, em fase 
final de recuperação físi-
ca, voltaram aos treinos e 
podem ser reforços para o 
São Paulo na Libertadores 
amanhã. 

• O Corinthians treinou com 
o time principal, que foi 
poupado contra o San-
tos, na preparação para o 
jogo contra o Peñarol, do 
Uruguai, pela Copa Sul-A-
mericana. 

• O Santos estuda nomes 
após a saída de Ariel Ho-
lan. O presidente Andres 
Rueda disse que o novo 
treinador deve jogar pra 
frente e atuar com a base. 
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Tribuna Esportiva

1º de Maio terá carreata solidária e de protesto no ABC

Paulistão
Hoje – 21h

São Caetano x Ituano
Anacleto Campanella

x

Os Metalúrgicos do ABC 
participam no próximo sá-
bado, 1º de Maio, Dia Inter-
nacional dos Trabalhadores 
e das Trabalhadoras, da car-
reata solidária e de protesto, 
organizada pela CUT-SP. 
A concentração 
será no Estádio 
1º de Maio (Vila 
Euclides), em São 
Bernardo, às 9h. 
De lá os carros 
seguirão para a 
Praça da Moça, 
em Diadema. No 
local haverá um 
drive thru soli-
dário para arre-
cadação de ali-
mentos.  

Neste ano o ato é em pro-
testo contra o desemprego, a 
falta de política econômica 
e de geração de emprego, a 
retirada de direitos dos traba-
lhadores e, em especial, contra 

a fome e a miséria que voltou 
a assolar o país. 

O vice-presidente do Sin-
dicato, Claudionor Vieira do 
Nascimento, lembrou que 
a data é de luta, reflexão, 
protesto e acontece no pior 

momento da his-
tória para a classe 
trabalhadora bra-
sileira. 

“O s  t r a b a -
lhadores estão 
sofrendo muito 
por conta do de-
semprego que já 
vinha num nível 
muito alto mesmo 
antes da pande-
mia. No Brasil, 
falta política de 

desenvolvimento econômico, 
de geração de emprego, de 
assistência social, falta vacina 
e falta governo”. 

“Esse 1º de Maio é para 
denunciar, protestar e se 

indignar com tudo quanto é 
injustiça que tem acontecido 
no último período, desde o 
golpe de 2016. Nós, Metalúr-
gicos do ABC, denunciamos 
que não seria um golpe con-
tra uma presidenta ou um 
partido, seria um 
golpe contra a clas-
se trabalhadora. 
Um golpe que re-
sultaria num caos 
de desemprego e 
miserabilidade e 
foi isso o que acon-
teceu”, reforçou. 

O dirigente des-
tacou também que 
é preciso que as 
pessoas voltem a 
se indignar contra 
essas injustiças, que se resta-
beleça um país com políticas 
públicas, empego, desenvol-
vimento e fortalecimento da 
indústria nacional. 

“O trabalhador brasileiro 

não quer depender de uma 
cesta básica, o povo quer 
ter emprego e renda para 
viver dignamente, mas infe-
lizmente, enquanto isso não 
acontece, temos que fazer essa 
arrecadação de alimentos. 

Hoje no comando 
do poder há um 
ser irresponsável, 
inconsequente, de-
sumano que brica 
com a vida das pes-
soas. É contra tudo 
isso que temos que 
lutar”, concluiu. 

Defesa da vida
A CUT e as de-

mais centrais sin-
dicais organizam a 

live do 1º de Maio unificado 
no sábado, a partir das 14h, 
com a pauta da classe traba-
lhadora em defesa da vida, 
do auxílio emergencial digno 
e do emprego decente.

“O trabalhador 
não quer 

depender de uma 
cesta básica, 
o povo quer 

ter emprego e 
renda para viver 

dignamente”

“O 1º de 
Maio é para 
denunciar, 
protestar e 
se indignar 
as injustiças 

que têm 
acontecido”


