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COMBUSTÍVEL 
A PREÇO JUSTO 

Protesto com gasolina a R$ 3,50/l marcou o 
aniversário de 62 anos dos Metalúrgicos do ABC. 

Ação foi realizada em conjunto com os petroleiros.
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Privatização da Eletrobras
O governo Bolsonaro sabe 
que o preço da energia elé-
trica ficará mais caro, no 
mínimo 14%, nos próximos 
3 anos, se a Eletrobras for 
privatizada. 

Demissões coletivas 
O STF pode decidir hoje se as 
demissões coletivas poderão 
ser feitas sem que a empresa 
negocie com os sindicatos 
que representam os traba-
lhadores.

Piora da pandemia 
Aumento de casos de Covid 
19 indica que nova piora 
da pandemia está próxima. 
Após 2 semanas do aumento 
no contágio, vem o aumento 
das mortes. 

Ford Bahia
Após acordo coletivo com o 
Sindicato dos Metalúrgicos 
pelo encerramento da produ-
ção em Taubaté, foi aprovada 
proposta com os trabalhado-
res de Camaçari (BA).
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Notas e recados

TRABALHADORES NA GL ESTÃO EM GREVE NA LUTA PELA PLR 

O Brasil registrou, aos 11 
de maio, uma média móvel de 
mortes pela Covid-19 abaixo 
de 2.000. Foram 1.980 óbitos 
em média nos últimos sete dias, 
configurando uma leve tendên-
cia de queda.

Nas últimas 24 horas foram 
registradas 2.275 mortes pela 
Covid-19 no Brasil, represen-
tando uma variação de -17%. 
Comparado com os números 
de duas semanas atrás, houve 
queda. No entanto, a média di-
ária de mortes permanece alta, 

acima de mil/dia. 
A pandemia no Brasil teve 

início em 26 de fevereiro de 
2020. Contabilizamos mais de 
425 mil mortes, desde então. 

O que deveria desencadear 
uma campanha de sucesso foi 
se transformando, aos poucos, 
num filme de horror, tendo 
como diretor e ator principal o 
presidente Bolsonaro. 

Em outubro de 2020, Bolso-
naro nomeou ministro da Saúde 
o general do Exército Eduardo 
Pazuello, que admitiu não ter 

experiência com saúde e não 
saber o que era o SUS (Sistema 
Único de Saúde). 

A mando do capitão, o gene-
ral Pazuello passou a divulgar o 
Kit Covid, com medicamentos 
sem eficácia comprovada no 
tratamento da doença. 

Sob o comando de Pazuello, 
as equipes de Saúde da Família 
e os agentes comunitários de 
saúde não receberam orientação 
para identificar casos, rastrear 
contatos e isolar pessoas suspei-
tas de estarem contaminadas ou 

de realizar testagens em massa 
da população. As medidas de 
isolamento foram insuficientes. 

Considerado como um dos 
países possuidores de um dos 
maiores programas de imuniza-
ção do mundo, capaz de vacinar 
cerca de 2 milhões de pessoas 
por dia, o Brasil não conseguiu 
usar plenamente sua estrutura 
e realizar vacinação em larga 
escala da população por falta de 
vacinas. 

QUE A CPI NÃO ACABE 
EM PIZZA. 

COVID-19 AINDA 
MATA QUASE 

2.000 POR DIA 
NA MÉDIA
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Os trabalhadores na GL, 
em Diadema, estão desde se-
gunda-feira, dia 10, em greve 
na luta por um acordo de PLR 
(Participação nos Lucros e 
Resultados). 

Na manhã de ontem, em 
nova assembleia com os tra-
balhadores, o coordenador 
de área, Gilberto da Rocha, 
o Amendoim, reforçou que 
o Sindicato está aberto para 
negociação. 

“Temos dialogado com os 
trabalhadores a cada dia. A 

fábrica quer apostar na des-
motivação, mas a disposição 
de luta é enorme contra a 
metodologia que 
querem implan-
tar e que diminui 
muito o valor da 
PLR”, explicou. 

O CSE Gilmar 
da Silva Costa, o 
Fubá, lembrou 
que a negociação 
da PLR começou há três meses. 

“Foram revoltantes as pro-
postas que a empresa fez, a 

produção e o faturamento 
estão em alta. Somos três 
representantes do CSE na fá-

brica, mas sozi-
nhos não vamos 
conseguir nada. 
Temos que estar 
unidos e o pes-
soal já mostrou 
que está empe-
nhado 100% na 
luta”, contou. 

Luta 
No dia 14 de abril, os tra-

balhadores rejeitaram a pro-
posta de PLR da empresa e 
aprovaram a entrega do aviso 
de greve. Sem avanços na ne-
gociação, a segunda proposta 
foi reprovada no dia 29. com 
aprovação de novo aviso de 
greve. 

Também fizeram protestos 
com atrasos na entrada para 
pressionar a retomada das 
negociações e para que a em-
presa melhorasse a proposta. 
Atualmente são cerca de 250 
trabalhadores na empresa.

“Foram 
revoltantes as 

propostas que a 
empresa fez”
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Durante todo o dia de ontem, aniver-
sário de 62 anos do Sindicato, os 
sócios dos Metalúrgicos do ABC, 

petroleiros e entregadores de aplicativos 
formaram filas para encher o tanque a R$ 
3,50 o litro da gasolina comum. O preço é 
o considerado justo pela FUP (Federação 
Única dos Petroleiros), com base em dados 
científicos. Hoje o litro da ga-
solina é comercializado a mais 
de R$ 5,40. 

O secretário-geral do Sindi-
cato, Moisés Selerges, explicou 
que a ação realizada em con-
junto com os petroleiros teve 
o objetivo de mostrar que o 
preço da gasolina poderia ser 
mais barato se fosse praticada 
uma política de preço justo 
para o consumidor. 

“O Brasil não é importador 
de petróleo, não faz parte da 
OPEP (Organização dos Países 
Exportadores de Petróleo), é 
autossuficiente. Por que temos 
que seguir o preço internacio-
nal? O governo faz isso para privilegiar os 
acionistas da Petrobras”. 

O dirigente destacou a importância da 
estatal e que a luta para preservação da Pe-
trobras como empresa nacional deve ser de 
todos os brasileiros. 

“A Petrobras é um patrimônio do país. 
Países sérios jamais abririam mão de uma 

empresa do potencial e da tecnologia que 
tem a Petrobras. Privatizar é entregar a ri-
queza do Brasil para o capital estrangeiro. 
Não podemos abrir mão desse patrimônio, 
a luta contra a privatização da Petrobras tem 
que ser feita por todos os trabalhadores”. 

“Este Sindicato, que tem uma história de 
luta, conquistas e lágrimas, demonstra que 

não perdeu e não perderá o seu 
DNA. O Sindicato nasceu para 
estar junto dos trabalhadores 
e lutar para que todos, não só 
os metalúrgicos, possam ter 
uma vida digna e ser felizes”, 
finalizou. 

Política de preço justo
Durante toda a atividade, 

metalúrgicos e petroleiros con-
versaram com os motoristas 
sobre a política de preço justo. 

“Nós temos dados científi-
cos que mostram que é possível 
uma política de preço ser apli-
cada de forma diferente do que 
é hoje, e que a gasolina poderia 

ser vendida no nosso país por R$ 3,50 e todos 
sairiam ganhando”, declarou o diretor do 
Sindipetro-SP (Sindicato dos Petroleiros do 
Estado de São Paulo), Auzélio Alves.

“Por isso estamos na rua dialogando com 
toda a população mostrando que é possível 
mudar a política de combustíveis do nosso 
país”, concluiu.

“Por que 
temos que 

seguir o preço 
internacional? 

O governo 
faz isso para 
privilegiar os 
acionistas da 

Petrobras”.

Aniversário de 62 anos do Sindicato é marcado por ato 
“Combustível a preço justo”

Para denunciar os altos preços praticados pelo governo Bolsonaro, 
Metalúrgicos do ABC e petroleiros promovem ação com gasolina a R$3,50/l
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• O Corinthians enfrenta 
o Peñarol no Uruguai 
pela quarta rodada da 
Sul-Americana e preci-
sa de uma vitória para 
tentar a classificação. 

• O Peñarol é o primeiro 
do grupo E, com nove 
pontos. O Corinthians 
está em segundo, com 
3 pontos, assim como 
o River Plate-PAR. 

• Com o Santos elimina-
do da fase de grupos 
do Paulistão, Fernando 
Diniz terá mais tempo 
l i v re  para t raba lhar 
com os jogadores. Se-
rão três jogos até o fim 
do mês. 

• A Federação Paulista 
de Futebol tenta remar-
car na CBF a final do 
estadual para o dia 30 
para evitar que os fi-
nalistas joguem até três 
partidas na semana. 
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Tribuna Esportiva

DOAÇÕES SÃO ENTREGUES EM 
OCUPAÇÕES, COMUNIDADE 

PADRE PIO E AO PADRE JÚLIO 
LANCELLOTTI

Sul-Americana
Hoje – 21h30

Peñarol x Corinthians 
Uruguai

x

Os alimentos, produtos de 
higiene e limpeza arrecadados 
pelos Metalúrgicos do ABC na 
campanha “Na Luta Contra a 
Fome” estão chegando a quem 
mais precisa. 

Ontem as doações foram 
entregues nas ocupações Ma-
rio Aleixo, em Mauá, e Parque 
Aliança, em Ribeirão Pires. 
Ambas têm co-
zinha própria e 
receberam tam-
bém as frutas 
e legumes que 
vieram da Coo-
perCentral VR 
(C ooperat iva 
Central dos Pro-
dutores Rurais e 
da Agricultura 
Familiar do Vale 
do Ribeira) e da Unisol Brasil 
(Central de Cooperativas e 
Empreendimentos Solidários 
do Brasil) no último drive 
thru solidário do dia 8, em Rio 
Grande da Serra.

Também ontem, represen-
tantes do Sindicato fizeram 
entregas à Comunidade Padre 

Pio, em São Bernardo, que 
acolhe pessoas em situação de 
rua, e ao padre Júlio Lancellot-
ti, coordenador da Pastoral 
do Povo de Rua e vigário da 
paróquia São Miguel Arcanjo, 
na Mooca, em São Paulo.

Sobre o padre Júlio, o 
diretor executivo dos Me-
talúrgicos do ABC, Carlos 

Caramelo, que 
acompanha as 
do açõ es ,  co-
mentou: 

“É muito im-
portante nos es-
pelharmos em 
seres humanos 
como ele que 
dedicam a vida 
aos que mais 
precisam e lu-

tam por uma sociedade mais 
justa e fraterna. O Padre Júlio 
faz da solidariedade, cari-
nho e respeito pelos menos 
favorecidos seu objetivo de 
vida. Para o nosso Sindicato é 
gratificante e nos inspira por 
ser os mesmos pilares que 
defendemos”.

“É muito 
importante nos 

espelharmos 
em quem dedica 
a vida aos que 
mais precisam”

OCUPAÇÃO DO PARQUE ALIANÇA, EM RIBEIRÃO PIRES

OCUPAÇÃO MARIO ALEIXO, EM MAUÁ

COMUNIDADE PADRE PIO

COMUNIDADE PADRE PIO PADRE JÚLIO LANCELLOTTI


