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ATO UNITÁRIO É HOJE
Contra a fome, centrais e movimentos sociais defendem auxílio 

emergencial de R$ 600, além da vacina para todos
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Infringiu as regras
Exérci to abriu processo 
contra Pazuello por parti-
cipação em ato com Bolso-
naro. Além de ser contra as 
regras, promoveram aglo-
meração e sem máscara.

Suspeito
O Coaf  apontou que o 
escritório de advocacia do 
ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, realizou 
operação financeira suspei-
ta de R$ 1,799 milhão.

Vínculo empregatício
Taxis ta processou a 99 
por vínculo de emprego e 
ganhou RS 12 mil. Um dos 
primeiros brasileiros a fa-
zer acordo judicial, agora 
encoraja outros motoristas. 

Racismo é racismo
Agência é condenada a pa-
gar indenização por “racis-
mo recreativo”. “Pelo menos 
seu cabelo é bom e não da 
Etiópia”, disse supervisora 
a cliente comparando com 
cabelo da vítima.
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Notas e recados

LULA VISITA PADRE JÚLIO LANCELLOTTI, ENTREGA DOAÇÕES 
E CONVERSA SOBRE SITUAÇÃO DA POPULAÇÃO DE RUA

BRASIL ULTRAPASSA 450 MIL VIDAS PERDIDAS PARA A COVID-19 

O presidente Lula visitou 
na tarde de ontem a Casa de 
Oração do Povo da Rua, que 
tem o padre Júlio Lancelotti 
à frente. No encontro, Lula e 
sua companheira Rosângela 
Silva, a Janja, fizeram doa-
ções de roupas e cobertores. 
O diretor do Sindicato, Car-
los Caramelo, acompanhou 
a visita. 

Entre as peças estão rou-
pas da mãe de Janja, que 
morreu vítima da Covid-19, 
e camisas de Lula para que 
pessoas em situação de rua 
possam fazer entrevistas de 
emprego. Ternos de Lula 
também serão disponibili-
zados para arrecadação de 
verba para a casa. 

O padre Júlio lembrou 
que São Paulo tem hoje mais 

de 30 mil pessoas em situa-
ção de rua e o Brasil, mais 
de 220 mil. 

“O povo nas ruas tem 
aumentado muito, mulhe-
res com crianças, o grupo 
LGBTIQI+, jovens, pessoas 
que perderam 
o emprego e 
ficaram ina-
dimplentes . 
O povo está 
voltando a co-
mer lixo. Mas, 
apesar dessa 
situação tão 
difícil, precisamos ter espe-
rança. Agradecemos a visita, 
a doação, e que seja um sím-
bolo para o nosso povo, que 
tenhamos sempre gestos de 
solidariedade, que são gestos 
transformadores”, disse. 

Lula destacou os seus 
maiores orgulhos na presi-
dência. “A primeira experi-
ência foi o dia que os cata-
dores e um grupo de pessoas 
em situação de rua foram 
recebidos no Planalto. A se-

gunda foi com 
o Padre Júlio 
L ancel lott i . 
D u r ante  o s 
oito anos da 
minha presi-
dência, todo 
22 ou 23 de 
dezembro, a 

gente marcava e vinha aqui 
embaixo de algum viaduto 
em São Paulo para participar 
do Natal dos Catadores. Isso 
é uma lembrança que marca 
minha vida e pra mim é mo-
tivo de muito orgulho”.

Justiça social
O diretor executivo dos 

Metalúrgicos do ABC, Car-
los Caramelo, acompanhou 
a visita. “Estamos na luta e 
na defesa intransigente dos 
direitos do povo, praticando 
a solidariedade. Não dá mais 
para ver pessoas passando 
fome na rua e não ficar 
indignado com tanta gente 
morrendo. Há um clamor 
social pedindo mudanças 
que remetam à construção 
de uma sociedade mais justa, 
fraterna, igual e inclusiva 
para todos”, defendeu. 

“Esse encontro traz espe-
rança para o povo voltar a 
sonhar com prato cheio, com 
perspectivas melhores para 
a classe trabalhadora e res-
peito à população”, afirmou.

O Brasil registrou 450.026 vidas perdidas de 
Covid-19 desde o início da pandemia. A média 
móvel em uma semana foi de 1.881 mortes por 
dia, variação de -5% em duas semanas. 

O total de casos confirmados foi de 16.121.136. 
A média móvel ficou em 65.719 novos infectados 
por dia na semana, variação de +8%. Os dados 
são do consórcio de veículos de imprensa. 

Estado SP
O Estado de São Paulo totalizou 107.677 

mortes e 3.192.727 casos. A ocupação dos leitos 
de UTI está em 77,1% na Região Metropolitana, 
de acordo com a Fundação Seade.     

ABC 
No ABC, foram 7.712 mortes e 189.615 casos. 

A média móvel em uma semana foi de 39 óbitos 
por dia e 510 infectados por dia. 

A variação de mortes foi de +10% e de casos, 
+12,2% em duas semanas, de acordo com a ABC 
Dados. 

“Gestos de 
solidariedade 

são 
transformadores”

A taxa de letalidade do ABC (4,1%) segue mais alta do que a estadual 
(3,4%) e a nacional (2,8%). 

Foram 933.976 doses da vacina aplicadas na região. A população vacinada 
com as duas doses corresponde a 11,4% do total.



Hoje será dia de atos em 
todo o país em defesa do 
auxílio emergencial de R$ 

600, contra a fome e a carestia. O ato 
nacional será realizado na Esplanada 
dos Ministérios, em Brasília, a partir 
das 10h, com transmissão pelas redes 
sociais das entidades. Nos estados, 
serão realizados atos nas capitais e 
grandes cidades.  

O ato #600Contra-
Fome realizado pela 
CUT, demais centrais, 
o MST (Movimen-
to dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra), 
a Contag (Confede-
ração Nacional dos 
Trabalhadores Rurais 
Agricultores e Agri-
cultoras Familiares) e 
as frentes Brasil Popu-
lar e Povo Sem Medo é 
também por vacina para todos.

Apesar de presencial, a manifes-
tação seguirá todos os protocolos 
sanitários para evitar contágio e pro-
pagação do coronavírus, em respeito 
à vida, à ciência e às famílias de quase 
meio milhão de pessoas que morre-
ram de Covid-19 em consequência 
do negacionismo e incompetência do 

governo federal.
“A prioridade, neste momento 

de pandemia, é garantir vacina no 
braço e comida no prato da popula-
ção e, para isso, temos de pressionar 
cada vez mais os parlamentares no 
Congresso Nacional e nos estados”, 
destacou o presidente da CUT, Sérgio 
Nobre.

“O povo está pas-
sando fome, o custo 
de vida aumentou, os 
preços dos alimentos 
e do gás subiram e o 
auxílio emergencial foi 
reduzido. Uma grande 
tragédia”, reforçou.

Agenda 
das Centrais 

O ato também mar-
cará o lançamento e a 
entrega a lideranças 

partidárias no Congresso Nacional 
da primeira Agenda Legislativa das 
Centrais Sindicais para a Classe Tra-
balhadora. 

Os sindicalistas solicitaram audi-
ência com os presidentes Arthur Lira 
(Câmara dos Deputados) e Rodrigo 
Pacheco (Senado) para entregar o 
documento.

Elaborada em conjunto com o 
DIAP (Departamento Intersindical 
de Assessoria Parlamentar), a Agenda 
traz o posicionamento e faz propostas 
do movimento sindical a 23 projetos 
em tramitação na Câmara dos Depu-
tados e no Senado. 

Ação solidária
Ao final do ato, se-

rão doados alimentos, 
cultivados sem agrotó-
xicos, pela agricultura 
familiar em áreas da 
Contag e assentamen-
tos do MST.

Serão mais de 600 
cestas com, ao mínimo, 
16 itens colhidos na 
véspera do ato e trans-
portados em quatro 
caminhões até a frente 
do Congresso Nacional, 
onde serão expostos 
simbolicamente no gra-
mado. Serão doados a catadores de 
material reciclável da CENTCOOP, 
cooperativa no Distrito Federal. 

30 milhões sem auxílio 
Em 2020, por pressão da oposição, 

o auxílio emergencial foi de R$ 600, 

chegando a R$ 1,2 mil para mães 
chefes de família com filhos menores 
de 18 anos. Neste ano, por decisão do 
governo Bolsonaro, esse valor vai de 
R$ 150 a R$ 375, no máximo. 

No ano passado, 68 milhões de 
brasileiros tinham direito ao au-

xílio. Neste ano, esse 
número, segundo o 
Dieese (Departamento 
Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socio-
econômicos), baixou 
para 38,6 milhões de 
beneficiados. Em con-
sequência, quase 30 
milhões passaram a 
viver em insegurança 
alimentar.

Para Sérgio Nobre, 
reduzir o auxílio emer-
gencial de R$ 600 é 
um crime. “Mas um 
crime ainda maior é 
o governo Bolsonaro 

ter reduzido o número de pessoas 
que podem receber esse auxílio, hoje 
indispensável para evitar que ainda 
mais brasileiros passem fome e que o 
país enfrente uma convulsão social”, 
concluiu. 

Com informações da CUT
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“A prioridade, 
neste momento 
de pandemia, é 
garantir vacina 

no braço e 
comida no prato 
da população”

“Um crime 
ainda maior 
é o governo 
Bolsonaro 

ter reduzido 
o número de 
pessoas que 

podem receber 
esse auxílio”

CENTRAIS SINDICAIS E MOVIMENTO SOCIAIS PROMOVEM 
ATOS HOJE EM TODO PAÍS POR AUXÍLIO DE R$ 600 

Ato nacional, em Brasília, será transmitido pelas redes sociais. 
Protesto defenderá também a vacina para todos
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• Além de ter de vencer o 
Barcelona de Guayaquil, 
o Santos terá de torcer 
para o Boca Juniors não 
ganhar do The Strongest 
para avançar na Liber-
tadores. 

• Marinho não viajou com 
o Peixe para o jogo deci-
sivo por ainda recuperar 
o condicionamento físico 
após lesão. Al ison e 
Jean Mota estão sus-
pensos. 

• Fagner voltou aos treinos 
do Corinthians depois 
de cumprir quarentena 
por testar positivo para 
Covid-19 e deve estar à 
disposição para a parti-
da de hoje. 
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Tribuna Esportiva

Libertadores
Hoje – 21h

Barcelona de Guayaquil x Santos
Equador

x

Sul-Americana
Hoje – 21h30

Corinthians x River Plate-PAR
Neo Química Arena

x

Diretor do Sindicato e presidente da Agência intensifica 
agenda para traçar plano de trabalho regional

Com foco em desenvolver 
um plano de trabalho para 
a região, o diretor executivo 
dos Metalúrgicos do ABC 
e presidente da Agência de 
Desenvolvimento Econômico 
do Grande ABC, 
Aroaldo Oliveira 
da Silva, tem se en-
contrado com li-
deranças regionais 
para discutir es-
tratégias e ampliar 
as possibilidades 
locais de trabalho 
e renda. 

Na segunda-
-feira, esteve em 
Ribeirão Pires com o prefeito, 
Clovis Volpi, o vice-prefeito, 
Amigão D Orto, e o presiden-
te da Câmara, Luiz Gustavo 
Pinheiro Volpi. Também se 
reuniu com a secretária de 

Desenvolvimento, Emprego e 
Renda, Marli Silva.

“Conversamos sobre como 
é possível desenhar uma polí-
tica de desenvolvimento eco-
nômico, levando em conta a 

inovação, pesquisa 
e desenvolvimento 
da região, criação 
de emprego e ge-
ração de renda, ob-
servando as carate-
rísticas e vocações 
de Ribeirão”. 

O dir igente 
destacou que o en-
contro faz parte de 
uma agenda que 

tem sido intensificada. “De-
pois que assumi a presidência 
da Agência, estamos fazendo 
uma sequência de conversas 
com todas as associações co-
merciais, Ciesps, universida-

“É possível 
uma política de 
desenvolvimento 
com inovação, 

pesquisa, 
emprego e 

renda”

des, poderes públicos regionais 
e municipais para traçar um 
plano de trabalho para a região 
e a Agência”. 

Na tarde de ontem, Aroal-
do visitou a sede do Diário do 
Grande ABC e conversou com 
o diretor superintendente 

do jornal, ex-reitor da USCS 
(Universidade Municipal de 
São Caetano), Marcos Sidnei 
Bassi, que já integrou a Agên-
cia. O encontro teve o objetivo 
de discutir iniciativas para 
promover desenvolvimento e 
inovação da região.

Há um ano George Floyd era asfixiado 
até a morte em abordagem policial 

Ontem, 25 de maio, o as-
sassinato de George Floyd, 
no estado de Minnesota, nos 
Estados Unidos, completou 
um ano. Naquele dia o mundo 
assistiu atônito as imagens do 
policial Derek Chauvin asfi-
xiando até a morte o homem 
negro de 46 anos, que não 
apresentou resistência durante 
a abordagem policial e afir-
mou mais de 20 vezes que não 
conseguia respirar durante os 
nove minutos em que o policial 
permaneceu ajoelhado sobre 
seu pescoço.

O assassinato motivou um 

levante antirracista global 
contra a violência policial 
e pressionou por respostas 
imediatas da Justiça. Em 20 
de abril deste ano, após três 
semanas de julgamento, o júri 
popular considerou o policial 
culpado pelo homicídio de 
George Floyd.

Como é comum nos EUA, 
a sentença será publicada em 
dois meses e a pena pode che-
gar a 40 anos de prisão. Já os 
três outros policiais que nada 
fizeram para impedir a morte 
de Floyd devem ser julgados 
em agosto.
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#VidasNegrasImportam


