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a trabalhadores 

perseguidos na 
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pedro frança / agência senado

Direitos trabalhistas
Aumentou número de tra-
balhadores que recorreram 
à Justiça por verbas resci-
sórias. Patrões deixam de 
pagar direitos como férias 
e 13º.

Privatização dos Correios 
Centenas de trabalhadores 
nos Correios realizaram 
ato em frente à sede da 
empresa, em Brasília, contra 
a privatização, na última 
terça-feira, 13.

Menos que o mínimo
48% dos trabalhadores por 
conta própria ganham me-
nos de 1 salário mínimo 
por mês, segundo pesquisa 
do projeto Reconexão Peri-
ferias.

Fake news
Alexandre de Moraes man-
dou ao TSE provas do in-
quérito que apura financia-
mento ilegal de disparo de 
informações falsas na chapa 
Bolsonaro e Mourão. 

fotos: divulgação

Notas e recados

Apesar das atitudes nega-
cionistas e das mensagens de 
descrédito sobre as vacinas, 
promovidas pelo governo 
brasileiro, o povo está se sa-
crificando atrás de locais de 
vacinação para se imunizarem 
contra a Covid-19, segundo 
informes da Fiocruz.

Algumas pessoas chegaram 
a percorrer até 3.000 km para 
serem vacinadas.  O sacrifício 
pode ser justificado como sen-
do uma resposta da população 
à incapacidade do governo 

federal de coordenar e admi-
nistrar o PNI (Plano Nacional 
de Imunizações).

Para o professor Raphael 
Saldanha, mestre em saúde 
coletiva pela Universidade 
Federal de Juiz de Fora e pes-
quisador do projeto “Moni-
tora Covid 19” da Fiocruz, o 
indivíduo que procura a dose 
em outro município não está 
errado. “A saúde é um direito, 
e pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) há direito a saúde em 
qualquer lugar, a pessoa não 

precisa necessariamente estar 
no município de residência. 
Então, quem que se desloca e 
vai para outro município, está 
buscando seu direito.”

Segundo o pesquisador, 
as falhas no PNI e a falta de 
critérios padronizados para a 
vacinação de grupos específicos 
fizeram com que os estados e 
municípios executassem o PNI 
com calendários diferentes. En-
tretanto, uma das preocupações 
dos pesquisadores da Fiocruz é 
que o fluxo de pessoas aumen-

te a disseminação do vírus, 
ponderou a vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Imuni-
zações, Isabella Ballalai. 

É importante que as pes-
soas tenham em mente que 
a vacinação evita de 2 a 3 
milhões de mortes por ano no 
mundo, protege as gerações 
futuras e permite reduzir o 
uso de antibióticos e antivirais, 
limitando o aparecimento de 
bactérias e vírus resistentes a 
medicamentos. 

VACINE-SE!

A VIA SACRA 
DA VACINAÇÃO

Comente este artigo. Envie um e-mail para dstma@smabc.org.br | Departamento de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente

CPI DA COVID: 
MINISTÉRIO DA 

SAÚDE IGNOROU 
CALOTE DA 

PRECISA 
DURANTE 

NEGOCIAÇÕES
Em depoimento ontem à CPI da 

Covid, a diretora-técnica da Precisa 
Medicamentos, Emanuela Medrades, 
afirmou que o Ministério da Saúde ig-
norou a dívida da empresa com a pasta, 
após um calote em 2018, durante as 
negociações da vacina Covaxin. 

A Global Gestão em Saúde S/A, que 
faz parte do mesmo grupo societário da 
Precisa, recebeu R$ 20 milhões anteci-
pados por medicamentos de doenças 
raras em 2017, mas que nunca foram 
entregues quando o ministro era o atual 

deputado Ricardo Barros (PP-PR). O 
caso tramita na 21ª Vara da Justiça 
Federal e ainda não foi julgado.

Após questionamento do senador 
Humberto Costa (PT-PE), ela afirmou: 
“eles tinham conhecimento sobre tudo”. 

“Isso é grave, o Ministério em ne-
nhum momento invocou a discussão 
da possibilidade de uma empresa en-
volvida numa fraude contra Ministério 
ser intermediária da aquisição de um 
contrato de R$1,6 bilhão”, criticou o 
senador.

Tratamento especial
O senador criticou a falta de critério do 

Ministério da Saúde para negociar com 
uma empresa “sem expertise na área de 
vacinação”. A diretora confirmou que a 
Precisa não tinha experiência anterior na 
comercialização de vacinas. 

“Jabuti não sobe em árvore. É evidente 
que a empresa tem um tratamento especial, 
demorando só 97 dias para vender uma va-
cina ainda sem registro na Anvisa”, alertou 
Humberto Costa.

Com informações da Rede Brasil Atual.
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DIRETORIA DA 
ASSOCIAÇÃO DE 

TRABALHADORES NA 
VOLKS PERSEGUIDOS 

NA DITADURA É 
REELEITA

Mandato será 
de três anos na 

ampliação da 
defesa da memória 

em relação às 
atrocidades 

vivenciadas na 
ditadura militar 

no Brasil

Missão do 
mandato é 

ampliar a luta 
por memória, 

justiça e 
reparação 
nas outras 
empresas 

Tarcísio Tadeu Garcia Pereira foi reeleito 
presidente da Associação Henrich Plagge 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras da 

Volkswagen do Brasil, vitimados por perse-
guições políticas e ideológicas no período da 
ditadura civil-militar. A chapa que tomou posse 
na última segunda-feira, 12, na Sede, cumprirá 
mandato de três anos. 

O presidente afirmou que o maior desafio do 
mandato é organizar a luta em outras empresas, 
a exemplo do que foi feito na Volks. 

“Nossa meta é estabelecer relação com tra-
balhadores em outras fábricas para que nossa 
experiência na Volks sirva de exemplo de como 
resgatar a memória, justiça e reparação dos 
trabalhadores perseguidos em outras empresas”. 

Atrocidades
Além desse compromisso, a 

Associação também pretende am-
pliar a luta em defesa da memória 
em relação às atrocidades viven-
ciadas por aqueles que passaram 
pelos tempos duros da ditadura 
militar no Brasil. Estão sendo pro-
gramadas atividades, por exemplo, 
junto ao núcleo de memória da 
OAB (Ordem dos Advogados do 
Brasil) como debates, palestras e 
mobilizações. 

“Essas ações são essenciais, 
especialmente neste momento em que estamos 
vendo mais uma vez os integrantes da CIA ten-
tando entrar na América Latina para desestabi-
lizar as estruturas políticas populares. No Brasil 
estão tentando impor um retrocesso político, é 
uma aliança feita contra os interesses dos traba-
lhadores e o interesse popular”, afirmou Tarcísio.

“Existe uma geração corrompida em termos de 
memória e de valores. Certamente um dos papeis 
que cabe a nós é abrir esse debate e tentar esclarecer 
para que não caiam nos incautos do conto da se-
reia. É uma missão difícil, mas somos acostumados 
a enfrentar grandes batalhas”, completou.  

Em atividade em setembro de 2020 na Sede, 
ex-trabalhadores e representantes legais to-
maram conhecimento dos detalhes do acordo 
inédito assinado pela Volks, que reconheceu 
a colaboração com a ditadura e assumiu o 
compromisso de destinar R$ 36,3 milhões a 
ex-trabalhadores da empresa presos, persegui-
dos ou torturados durante o regime militar e a 
iniciativas de promoção de direitos humanos.

Último dos presos políticos 
A vaga na executiva do companheiro 

Vilmo Oliver Franchi, que faleceu em abril 
deste ano após a luta contra a Covid-19, foi 
ocupada pelo companheiro José Miguel, 
figura histórica da luta da resistência. Aos 

78 anos, ele é o último dos tra-
balhadores na Volks que foram 
presos e barbaramente tortura-
do no Doi-Codi, de acordo com 
Tarcísio. 

Zé Miguel conta que só sou-
be que era perseguido quando 
foi preso em 1971. Ele era mi-
litante político e foi levado ao 
Doi-Codi, órgão subordinado 
ao Exército, sob comando do 
coronel Brilhante Ustra.

“Eles queriam saber sobre o 
sequestro do embaixador suíço, 
me arrebentaram inteiro, tenho 

um joelho quebrado. Esse trabalho que a As-
sociação vem fazendo é muito interessante, 
mas é preciso lembrar que a perseguição não 
foi só depois do golpe, antes mesmo havia 
perseguição aos trabalhadores”. 

Sobre a situação atual do país, comentou: 
“O Brasil está muito confuso, é uma excres-
cência, é uma bomba que pode explodir 
a qualquer hora. É um absurdo, a única 
coisa que os brasileiros podem fazer é tirar 
Bolsonaro do poder. Eles vão acabar com a 
industrialização no Brasil que já não era boa, 
estamos voltando a ser um país rural”.
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• O Santos faz sua estreia 
hoje em casa na Copa 
Sul-Americana contra o 
Independiente pelo jogo 
de ida das oitavas de 
final da competição.

• O Peixe entra na disputa 
com mais ritmo de jogo 
do que o rival, que não 
atua desde o f im de 
maio, quando perdeu a 
semi da Copa Argenti-
na. O Santos jogou 12 
vezes. 

• Kaio Jorge treinou e 
pode ser reforço do Pei-
xe hoje. O atacante ficou 
de fora das três últimas 
partidas da equipe por 
desgaste físico. 

• O meia Gabriel Pirani 
herdou a camisa 10 na 
Sul-Americana, que vi-
nha sendo usada por So-
teldo e deixou o Santos 
para atuar no Canadá. 
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Sul-Americana
Hoje – 19h15

Santos x Independiente 
Vila Belmiro

x

Tribuna Esportiva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
REUNIÃO DA DIREÇÃO PLENA 
DO SINDICATO DOS META-
LÚRGICOS DO ABC.

“O SINDICATO DOS ME-
TALÚRGICOS DO ABC convoca 
toda a direção plena da entidade, 
composta pelos integrantes dos 
Comitês Sindicais de Empresas, 
a participar de Reunião que será 
realizada no dia 17(dezessete) do 
mês de julho de 2021, (sábado), às 
10 horas, para deliberação sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Escolha 
de Delegados e de Delegadas às 
plenárias “Estadual” e “Nacional” 
da CUT e da CNM (Confederação 
Nacional dos Metalúrgicos filiada 
à CUT); b) Outros assuntos ou 
informes de interesse do colegiado. 
Considerando que o país enfrenta 
a pandemia do coronavírus, e que 
para conter a disseminação da 
COVID-19 o Ministério da Saúde 
recomenda o isolamento social 
com a permanência das pessoas em 
suas residências, a reunião ocorrerá 
por meio telemático, com ingresso 
à sala por plataforma digital. O link 
para acesso à reunião será devida-
mente disponibilizado aos dirigen-
tes com a antecedência necessária. 
São Bernardo do Campo, 14 de 
julho de 2021. Wagner Firmino de 
Santana. Presidente.”

Os trabalhadores na Arteb, em São Bernardo, elegem na segunda-feira, dia 19, das 5h às 22h, 
seus representantes de Cipa. Vote nos candidatos apoiados pelo Sindicato, comprometidos com 
a luta por mais segurança e melhores condições de trabalho: Antonio Aldeni Pinheiro Junior, o 
Toninho, setor de Lente PC, n° 02; Adilson Cordeiro de Melo, o Adilson, setor de Pré-Montagem, 
n° 06; Amauri Urbano de Sousa, o Amauri, setor de Moldura, n° 08; Rosângela Pereira da Silva, 
a Negona, setor de Verniz LPP, n° 11; Manoel Gomes da Silva, o Mané, setor de Lanterna, n° 12. 

Eleição de 
Cipa na Arteb

Para Adrian Anderson Silva Sousa, enteado do Márcio Aparecido Araújo, o Marcinho, representante 
da armação ala 4 da Comissão de Fábrica na Volks. Hospital Estadual Mário Covas. Rua Dr. Henrique 
Calderazzo, 321, Santo André. De segunda a sábado, das 8h às 15h30. Tel: 2829-5162. Estacionamento 
gratuito. Ou no Hemocentro Regional São Bernardo - Colsan. Rua Pedro Jacobucci, 440, atrás do Pou-
patempo, São Bernardo. De segunda a sábado, das 8h às 15h30. Tel. 4332-3900.

Doe sangue

Os trabalhadores na Cosma, em 
São Bernardo, aprovaram a propos-
ta de PLR (Participação nos Lucros 

e Resultados) em assembleia 
online no último dia 8. 

O coordenador de área, 
Jonas Brito, explicou que 

o acordo conquistado 
teve aumento real 

em relação 
ao valor 

do ano passado. 
“É importante des-

tacar que a PLR é um 
valor que ajuda mui-
to os trabalhadores e 
também ajuda a im-
pulsionar a economia, 
principalmente neste 
momento que estamos 
passando, com as dificuldades 
econômicas no Brasil”, afirmou. 

“Temos intensificado as ne-
gociações com as empresas e 
conseguido avançar nos acor-
dos. Isso mostra a luta dos 
Metalúrgicos do ABC, a força 

da organização e da 
mobilização dos tra-
balhadores. Se não 
fosse isso, o Sindicato 
não conseguiria fe-
char a quantidade de 
acordos de PLR que 
estamos negociando”, 
ressaltou. 

A primeira parcela será paga 
agora em julho e a segunda, em 
janeiro de 2022. A contribuição 
negocial também foi aprovada. 
Quem ficar sócio do Sindicato 
até o dia 31 de julho será isento 
da taxa. 

“Isso mostra 
a luta dos 

Metalúrgicos do 
ABC e a força da 
organização dos 
trabalhadores.”

TRABALHADORES NA COSMA 
APROVAM ACORDO DE PLR 


