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Além de atacar a soberania nacional, conta de energia 
e custo de produção vão aumentar. Confira entrevista 

com o ex-presidente da CUT e do Sinergia Artur Henrique. 

PRIVATIZAÇÃO DA 
ELETROBRAS É CRIME 

CONTRA O BRASIL
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Lula inocente 
O ex-presidente Lula, Gil-
berto Carvalho e mais 5 
acusados de favorecimento 
a montadoras foram absol-
vidos pela Justiça Federal na 
Operação Zelotes. 

Covardia
Em ato pacífico em Brasília 
contra o PL 490, que preten-
de rever a demarcação de 
terras indígenas, manifes-
tantes foram recebidos com 
violência pela polícia. 

Agente do terror 
O delegado aposentado 
Carlinhos Metralha, foi con-
denado a quase 3 anos de 
prisão, semiaberto, por ser 
ex-agente da ditadura. É a 
1ª condenação penal do tipo. 

Negacionista convicto
O deputado federal Osmar 
Terra, aliado de Bolsonaro, 
voltou a usar falas nega-
cionistas ontem em depoi-
mento à CPI da Covid, no 
Senado. 

adonis guerra
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Notas e recadosTRABALHADORES NA 
CONTINENTAL PARAFUSOS 

APROVAM PLR 
Em assembleia na última 

quinta-feira, dia 17, os traba-
lhadores na Continental Para-
fusos, em Diadema, aprovaram 
a proposta de PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados) 
negociada pelo 
Sindicato com a 
empresa. 

O coordena-
dor de área, Gil-
berto da Rocha, 
o Amendoim, 
contou que o 
maior avanço 
foi a conquista 
da PLR também 
para estagiários e aprendizes. 

“Conquistar acordos como 
esse depende da organização 
e da unidade de todos. Agra-
decemos a mobilização e o 

empenho dos trabalhadores 
durante o processo de nego-
ciação”, afirmou Amendoim. 

“Neste momento resolve-
mos a questão da PLR, mas é 
importante manter a mobili-

zação para avan-
çar nas próximas 
lutas e na Cam-
panha Salarial”, 
ressaltou.

Os va lores 
serão pagos em 
julho e dezembro 
para os trabalha-
dores. Os apren-
dizes e estagiários 

receberão parcela única em de-
zembro. Também foi aprovada 
a contribuição negocial. Quem 
ficar sócio do Sindicato até o dia 
30 deste mês será isento da taxa.

Até que ponto as campa-
nhas negacionistas e antivaci-
na em fake news comprome-
tem a vida das pessoas?

A Justiça do Trabalho de 
São Paulo acabou por validar 
a dispensa por justa causa de 
uma auxiliar de limpeza que 
atuava em um hospital infantil, 
por ter se recusado a ser imu-
nizada contra a Covid-19. No 
processo, a trabalhadora não 
apresentou qualquer motivo 
médico que justificasse a falta 
de vacinação. 

A justa causa decorre da 
falta grave cometida pelo tra-
balhador que resulta na sua 

dispensa sem direito a indeni-
zações trabalhistas. 

A empresa comprovou no 
processo ter realizado cam-
panhas de informação sobre 
a importância da vacinação, 
em especial para os que atuam 
em áreas críticas do ambiente 
hospitalar, e juntou advertên-
cia assinada pela trabalhadora 
por recusar a vacina. Outra 
negativa de vacinação pela 
mulher ocorreu menos de uma 
semana depois.

A decisão deixou claro 
que é dever do empregador 
oferecer condições dignas que 
protejam a saúde, a integridade 

física e psíquica de todos os 
trabalhadores que lhe prestem 
serviços. Mas o trabalhador, 
por sua vez, deve fazer a sua 
parte e colaborar com as me-
didas sanitárias, sendo certo 
que a liberdade de consciência 
não deve se sobrepor ao direito 
à vida. 

A necessidade de promover 
e proteger a saúde de todos os 
trabalhadores e pacientes do 
hospital, bem como de toda a 
população deve se sobrepor ao 
direito individual da trabalha-
dora em se abster de cumprir 
a obrigação de ser vacinada. 

O próprio Supremo Tri-

bunal Federal, recentemente, 
considerou válida a vacina-
ção obrigatória disposta no 
artigo 3º da Lei 13.979/2020 
(ADIs 6.586 e 6.587 e ARE 
1.267.897). No mesmo sentido 
está o guia técnico do Ministé-
rio Público do Trabalho sobre 
a vacinação de Covid-19, que 
prevê afastamento do traba-
lhador e considera falta grave 
a recusa injustificada em não 
se vacinar.

As pessoas não devem dar 
ouvidos a esta boataria nega-
cionista que corre solta nas 
mídias sociais. Vacina é vida! 
Vamos todos vacinar!

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

“É importante 
manter a 

mobilização para 
avançar nas 

próximas lutas 
e na Campanha 

Salarial”

TRABALHADOR 
QUE RECUSA 

TOMAR VACINA 
CONTRA COVID-19 

PODE SOFRER 
JUSTA CAUSA

Para Melissa da Silva 
Barros Rufino. Hospital Es-
tadual Mário Covas. Rua Dr. 
Henrique Calderazzo, 321, 
Santo André. De segunda a 
sábado, das 8h às 15h30. Tel: 
2829-5162. Estacionamento 
gratuito. 

Doe sangue



Apesar da pressão da opo-
sição, o governo Bolso-
naro conseguiu aprovar 

na Câmara e no Senado a Medida 
Provisória 1.031/2021, que abre 
caminhos para a privatização da 
Eletrobras e suas empresas subsi-
diárias. Por 258 votos a favor e 136 
contrários, os deputados aprovaram 
o texto que segue para sanção pre-
sidencial.

Para o diretor da 
Fundação Perseu 
Abramo, ex-presi-
dente da CUT e do 
Sinergia CUT (Sin-
dicato dos Traba-
lhadores no Ramo 
Energético), Artur 
Henrique, trata-se 
de um “crime de lesa-pátria” que 
além de tirar a soberania do Brasil 
no setor, vai prejudicar demais a 
população que sentirá o impacto 
no aumento da conta de luz e, por 
consequência, nos demais produtos 
e serviços. 

Conta mais cara 
Segundo Artur Henrique, as 

contas de energia vão aumentar em 
torno de 15%, principalmente, em 
função da chamada 
bandeira vermelha 
fase 2 que entrará 
em vigor agora em 
junho com reflexos 
nas contas já a partir 
de julho. 

“Isso porque es-
tão sendo colocadas 
em funcionamento 
as usinas térmicas, 
são termoelétricas 
a gás, a carvão ou a 
combustível, o que encarece bastan-
te a energia em relação à produção 
de energia hidráulica que é a grande 
maioria da produção no Brasil”.  

“Além disso, com a privatização 
teremos um monopólio e como 
consequência desse processo, o au-
mento nas tarifas e a perda da quali-
dade dos serviços, como assistimos 
em várias privatizações ao longo 
dos anos de governos neoliberais”.

Na contramão do mundo
Ele citou como exemplo as pri-

vatizações no Estado de São Paulo 
na gestão Mário Covas (PSDB) da 
Cesp, Eletropaulo e CPFL e lembrou 
que há um forte mo-
vimento para rever-
ter esse processo em 
vários países. 

“Chama atenção 
que em várias partes 
do mundo estão vol-
tando atrás em mais 
de 300 privatizações. Se deram con-
ta de que não resolve os problemas 
dos investimentos e, ao contrário, 
os recursos vão na verdade para 
pagar juros da dívida, ou seja, nem 
aparecem como recursos para in-
vestimentos”. 

Aumento nos custos 
de produção 

Outro ponto levantado por Ar-
tur Henrique é que o aumento da 
energia tem como consequência o 
aumento nos custos de produção 
e quem paga por isso é o consu-
midor final. 

“Quando há aumento de tarifa 
de energia isso tem reflexo di-

reto nos custos de 
produção, portanto 
toda a cadeia pro-
dutiva da indústria 
e do comércio terão 
seus produtos enca-
recidos, ou seja, o 
consumidor pagará 
duas vezes”. 

Crime contra o Brasil
Ainda segundo ele, o real obje-

tivo dessa privatização é a disputa 
eleitoral de 2022. “O governo Bol-
sonaro tenta com a privatização 
agradar aos mercados e investido-
res e com isso trazê-los para apoiar 
sua candidatura à reeleição no ano 
que vem. Quem vai ganhar com 
isso são aqueles investidores que 
vão adquirir a maioria das ações 
da Eletrobras, a terceira do mundo 

em geração de ele-
tricidade. Portanto, 
estamos falando de 
um crime de lesa-
-pátria”. 

Risco à soberania
“O Estado bra-

sileiro perde o con-
trole sobre 30% da 
geração de energia 
elétrica no país do 
ponto de vista da 

sua capacidade instalada. Perde 
45%, 70 mil quilômetros de linha 
de transmissão que poderão ser 
privatizadas e, portanto, vendidas 
para a mão de um empresário pri-
vado que decidirá quanto passará na 
sua linha. Vamos ter uma situação 
absurda em que o dono vai escolher 
quando quer abrir a possibilidade 
da sua linha de transmissão rece-
ber energia para ser transmitida da 
geradora para uma distribuidora de 
energia elétrica”.

“Estamos falando de pratica-
mente R$ 200 bilhões que foram 
investidos entre 2000 e 2020, o que 
demostra a capacidade importan-

te de investimento 
dessa empresa. Há 
inclusive a dimi-
nuição da capacida-
de de fazer política 
pública com em-
presas estatais, no 
caso com a maior 

empresa de energia da América 
Latina, a segunda maior do mundo 
em energia hidráulica e a terceira 
maior em energia limpa e reno-
vável. É um enorme e perigoso 
risco para a soberania energética 
do país”.
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roberto parizzoti

“Como consequência 
desse processo, 

teremos o aumento 
nas tarifas e a perda 

da qualidade dos 
serviços”

 “É um enorme e 
perigoso risco para a 
soberania energética 

do país” 

“O aumento de 
energia tem reflexo 
direto nos custos 

de produção, a 
indústria e o 

comércio terão 
seus produtos 
encarecidos”

CONSUMIDOR PAGARÁ 
DUAS VEZES COM A 
PRIVATIZAÇÃO DA 

ELETROBRAS
Medida vai aumentar a conta de 
energia e o custo da produção, 
além de tirar a soberania do 

Brasil no setor elétrico 



Brasileirão 
Hoje – 19h

São Paulo x Cuiabá 
Morumbi

Hoje – 19h

Bragantino x Palmeiras
Bragança Paulista
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• O Pa lme i ras  mu l tou 
Patrick de Paula e Lucas 
Lima em 40% dos salá-
rios e afastamento por 
terem ido a baladas, 
com quebra de protoco-
lo de isolamento contra 
a Covid-19. 

• A diretoria do Palmei-
ras mostrou insatisfa-
ção com falta de cuida-
dos e cobrou o elenco. 
No d ia  12 ,  o  c lube 
perdeu dois trabalha-
dores por complicações 
da Covid-19. 

• O a tacan te  Luc iano 
sofreu nova lesão na 
coxa e deve desfalcar o 
São Paulo por até três 
semanas. Ele é vice-ar-
t i lheiro do time, com 
seis gols na temporada. 
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Tribuna Esportiva

Os Metalúrgicos do ABC, 
preocupados com aqueles que 
não têm comida no prato e 
seguem abandonados pelo 
governo federal, continuam 
firmes na campanha “Na luta 
contra a fome”. As últimas 
arrecadações foram feitas por 
trabalhadores em empresas de 
São Bernardo. 

Volks
No último dia 17, os com-

panheiros na Volks, em par-
ceria com a entidade Solano 
Trindade, entregaram 100 
cestas básicas para famílias 
que integram o movimento 
por moradia na Vila Moraes, 
em São Bernardo. 

“Nessa comunidade há 
uma pobreza gritante, a ne-
cessidade é enorme, trata-se 
de uma área de ocupação e 

eles estão lutando para ter o 
direito de continuar lá. A cesta 
básica é uma ação emergen-
cial, mas a ideia é incentivar 
a produção de uma horta 
comunitária para que possa-
mos ajudá-los a se tornarem 
autossuficientes”, destacou o 
presidente do Solano Trin-
dade e CSE na Volks, Nelson 
Rocha. 

Mercedes
Na Mercedes, a mobi-

lização em prol dos mais 
necessitados também con-
tinua a todo o vapor. Após 
a realização de uma ampla 
doação de cestas básicas e 
uma vaquinha virtual para a 
compra de alimentos e pro-
dutos de higiene e limpeza, 
agora as arrecadações estão 
sendo feitas por área. 

Sindicato segue firme 
na luta contra a fome

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA EMPRESA METALPART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa METALPART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 00.233.546/0001-

92, com endereço na Av. Nossa Sra. das Graças, 378 - Serraria, Diadema - SP, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 25 (vinte e cinco) do mês de junho de 2021 (sexta-feira), 
às 14:00. A assembleia, que será presencial e ocorrerá nas dependências da empresa, observará medidas de prevenção à COVID-19, como distanciamento social de no mínimo 1,5 metro entre os 
participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A ordem do dia será: a) apresentação de proposta referente a Participação nos Lucros e Resultados da empresa; b) autorização para a direção do sindicato 
celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específico” e Aditivos; c) discussão e deliberação sobre a contribuição negocial como recurso essencial para custeio desta negociação coletiva, visando à celebração 
da norma coletiva que contemple os interesses dos trabalhadores, sindicalizados ou não, da empresa; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. Diadema - SP, 22 de junho de 2021. 
Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

Ontem 50 cestas básicas 
foram entregues à cozinha 
solidária do MTST que será 
inaugurada no próximo dia 
10 no bairro Montanhão, em 
São Bernardo. 

“A campanha não pode pa-
rar porque a fome é constante. 
Por isso continuamos mobili-
zados e o pessoal na Mercedes 
tem se mostrado muito solidá-
rio e atento à necessidade do 
outro”, afirmou o coordenador 
da representação, Ângelo Má-
ximo de Oliveira Pinho, o Max. 

Hydac
A união também se fez pre-

sente entre os trabalhadores na 
empresa Hydac, onde foram 
arrecadados 300 quilos de ali-
mentos, posteriormente doa-
dos à Comunidade Padre Pio. 

“Estamos vivendo um perí-
odo de insegurança alimentar, 
com pessoas que acordam e 
não sabem se vão ter uma re-
feição. Este gesto é de grande 
importância para ajudar quem 
está passando necessidade. O 
Sindicato agradece todos pelo 
empenho”, reforçou o coorde-
nador de área, Sebastião Gomes 
de Lima, o Tião. 


