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Amanhã é dia de protestos 
nas ruas e nas redes sociais. 
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Democracia sob ameaça
Ministro da Defesa, Braga 
Netto, ameaçou a realização 
das eleições dizendo que elas 
podem não se realizar se a 
Câmara não aprovar o voto 
impresso.

Sem ganho real 
Governo Bolsonaro acaba de 
vez com valorização do salá-
rio mínimo. Valores para os 
próximos 3 anos preveem, no 
máximo, reajuste pelo INPC, 
sem ganho real. 

Crise na indústria
O setor industrial brasileiro 
perdeu 28,6 mil empresas 
no intervalo de seis anos, 
segundo o IBGE. Dados são 
de 2019 e não refletem ainda 
impactos da pandemia. 
 

Greve dos caminhoneiros 
Os caminhoneiros de vários 
estados tentam emplacar 
uma nova greve no domingo 
contra os sucessivos aumen-
tos no diesel e outras pautas 
da categoria.

fotos: divulgação

Notas e recadosTRABALHADORES APROVAM PLR NA KION STILL E NA ZAP
Os trabalhadores na Kion Still, em São 

Bernardo, e na Zap, em Ribeirão Pires, 
aprovaram as propostas de PLR (Partici-
pação dos Lucros e Resultados) negociadas 
pelo Sindicato com as empresas.

Kion Still
A assembleia foi na última terça-feira, 

dia 20, com votação online para abranger 
o maior número de trabalhadores possível, 
já que parte está em home office. No dia 
anterior, foi feita uma consulta aos traba-
lhadores na fábrica para explicar a pro-
posta, que foi aprovada simbolicamente, e 
chamar para a votação virtual. 

O coordenador de São Bernardo, Ge-
nildo Dias Pereira, o Gaúcho, parabenizou 
a organização dos trabalhadores. 

“A nossa próxima luta agora será a 
Campanha Salarial, por isso, precisamos 
continuar unidos e mobilizados para 
garantir os direitos e buscar aumento no 
salário dos companheiros e das compa-

Dia 6 de julho de 1981, cer-
ca de 9 mil trabalhadores na 
Ford, planta de São Bernardo, 
iniciaram uma greve que teria 
um desdobramento histórico 
não só para a categoria, mas 
para todo o sindicalismo 
brasileiro: a conquista da pri-
meira Comissão de Fábrica 
dos metalúrgicos do ABC. 

O ano de 1981 foi um dos 
mais terríveis para a economia 
brasileira, o país experimentou 
a pior recessão desde 1947 com 
uma retração do PIB de 4,3%. 
A categoria foi atingida com 35 

mil demissões em São Bernar-
do e Diadema. Na Ford não foi 
diferente e, no dia 3 de julho, a 
empresa anunciou a demissão 
de 450 trabalhadores. Três 
dias depois os trabalhadores 
decidiram cruzar os braços 
exigindo a readmissão dos 
demitidos e o reconhecimento 
da Comissão de Fábrica.

O Sindicato estava sob in-
tervenção federal. Os trabalha-
dores adotaram uma estratégia 
diferente: entravam normal-
mente na fábrica, batiam o 
ponto, dirigiam-se ao posto de 

trabalho onde permaneciam 
parados sem ligar a máquina 
até o fim do expediente. De-
pois faziam novamente o ritual 
de marcar o cartão e voltavam 
para a casa. Os grupos de mi-
litantes faziam passeatas no 
interior da fábrica com faixas 
e gritando palavras de ordem 
em todos os turnos.

A conquista da Comissão 
de Fábrica no acordo firmado 
em 21 de julho de 1981 repre-
sentou o início de uma nova 
era que se tornou um símbolo 
da luta dos metalúrgicos do 

ABC: a força do Sindicato no 
local de trabalho. 

A Ford anunciou o fe-
chamento da sua planta em 
19 de fevereiro de 2019 e as 
máquinas no antigo prédio 
do bairro do Taboão pararam 
de funcionar em outubro do 
mesmo ano, depois de 52 
anos em atividade. Porém, a 
história de lutas e conquistas 
dos trabalhadores permanece 
viva na memória de toda a 
categoria como um exemplo 
para a atual e para as futuras 
gerações.

40 ANOS DA COMISSÃO DE FÁBRICA NA FORD
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nheiras”, chamou. 
O acordo de PLR teve aumento em rela-

ção ao valor do ano anterior e também abran-
ge aprendizes, estagiários e temporários. 

A 1ª parcela será paga agora em julho e 
a 2ª, em janeiro de 2022. Também foi apro-
vada a contribuição negocial. Quem ficar 
sócio até 15 de agosto será isento da taxa. 

Zap
Na Zap, a assembleia foi realizada on-

tem e aprovou o acordo e a contribuição 
negocial. A 1ª parcela será paga em julho e 
a 2ª, em fevereiro do ano que vem.

O coordenador da Regional Ribeirão 
Pires e Rio Grande da Serra, Marcos Paulo 
Lourenço, o Marquinhos, destacou a im-
portância do Sindicato forte para avançar 
nas negociações. 

“É um momento muito importante 
conseguir fechar os acordos de PLR na 
base, ainda mais diante da conjuntura 
difícil que estamos vivendo. O Sindicato 
e os trabalhadores mostram a sua luta e 
o poder de transformação ao avançar na 
defesa dos interesses da classe trabalha-
dora”, afirmou. 

ZAP

KION STILL
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Respeitando os protocolos 
de higiene para evitar a 

transmissão do coronavírus, 
população ocupará ruas em todo 
o país contra governo genocida

AMANHÃ É DIA 
DE LUTA PELO 

IMPEACHMENT 
DE BOLSONARO

#24JFORABOLSONARO 

Neste sábado, 24, a população tomará as 
ruas de todo o país e também de algumas 
cidades do exterior para manifestar sua 

indignação com o governo Bolsonaro e exigir o 
impeachment do presidente.

Em São Paulo, o ato está marcado novamente 
em frente ao Masp, a partir das 15h. A CUT, 
demais centrais sindicais e movimentos sociais 
reafirmam suas bandeiras de luta e alertam que os 
militantes devem tomar todos os cuidados contra 
a Covid-19. 

Os Metalúrgicos do ABC, mais uma vez, mar-
carão presença. “A luta pelo fora Bolsonaro é ao 
mesmo tempo a luta pela garantia da democracia, 
do emprego, das instituições e da dignidade hu-
mana. As pessoas que se sentem seguras para ir 
às ruas devem ir, é importante que participem. É 
a presença do povo nas ruas que vai dar um basta 
a tudo isso que está acontecendo no nosso país e 
que já foi muito longe”, chamou o vice-presidente 
do Sindicato, Claudionor Vieira. 

O presidente da CUT Sérgio Nobre, afirmou 
que em qualquer lugar do planeta, Bolsonaro já 
teria sofrido impeachment. 

“Ele cometeu crime 
de corrupção, que a CPI 
da Covid está demons-
trando agora, além do 
genocídio premedita-
do, o presidente e seu 
governo são corruptos, 
os crimes estão claros, 
o que falta agora é a 
população nas ruas, exi-
gindo o impeachment”, 
convocou.

Desemprego 
recorde

O desemprego 
atinge 14,8 
milhões de 

trabalhadores.

Reforma da Previdência
Aumentou o tempo de 
contribuição e reduziu o valor 
a ser recebido.

Defesa do voto impresso
Usa da mentira e da defesa do 
voto impresso como estratégia 
para se manter no poder.

Destruição do 
Meio Ambiente
Desmatamento na 
Amazônia cresceu 70%.

Ataques à 
cultura
A lista de ataques 
ao setor é imensa. 
Ele acabou com o 
Ministério.

Corrupção no 
Ministério da Saúde

Denúncias de compra 
de vacinas mostram que 

há casos de corrupção 
no governo. 

‘Rachadinhas’ da 
família Bolsonaro

Além de Flávio Bolsonaro, 
agora o próprio presidente 
é denunciado pelo crime.

Militarização do governo
Além da contratação de três mil 
militares para o INSS, Bolsonaro 
é o que mais tem representantes 
das Forças Armadas em cargos 
públicos. 
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Governo genocida 
e negacionista

Já são quase 550 mil 
mortos e Bolsonaro 
demorou em iniciar 

a compra de vacinas, 
defendendo a 

“imunidade de rebanho” 

Cortes no SUS 
e na Educação
Cortou até R$ 36 

bilhões dos recursos 
para a saúde. A 

educação teve R$ 2,7 
bilhões bloqueados. 

A volta da 
inflação
O índice da 
inflação no país 
chegou a 8,35%. 

Carteira Verde e 
Amarela e o fim 
vale-refeição e 

alimentação
Não desiste de 

implantar a Carteira 
Verde e Amarela que 

prevê a contratação 
com menos direitos.

Fim da Política de 
Valorização do 
Salário Mínimo
Acaba com a valorização 
no salário criada por Lula.

Privatização da 
Eletrobras
Deve prejudicar 
99,7% da população 
brasileira. As contas 
devem subir até 17%. 

Privatização do 
saneamento

Tarifas mais caras, 
menos investimento 

em tratamento 
de esgotos e mais 

desperdício de água. 

O Brasil de volta 
ao Mapa da Fome
Com Bolsonaro, 
quase 50 milhões 
passam fome ou não 
comem o suficiente.

Desmonte 
do INSS
A fila de espera 
dos benefícios 
INSS chega a 
quase 2 milhões.

Aumentos dos 
combustíveis, 
gás de cozinha e 
contas de luz
Ao contrário do que 
prometeu, o que 
se vê são reajustes 
atrás de reajustes.

Corte no 
auxílio 

emergencial
Reduziu a 

quantidade de 
pessoas com 

direito ao auxílio 
e o valor do 

benefício. 

Ataques à 
democracia
Bolsonaro 
questiona a 
validade das 
urnas eletrônicas 
e ataca as 
instituições. 

Alta nos preços 
dos alimentos

Os preços 
dispararam. Há 

famílias fazendo 
filas para ganhar 

um quilo de osso.

Reforma 
Administrativa 

(PEC nº 32)
Desmonte do serviço 

público para privatizar 
o que é gratuito, como 

educação, saúde, 
segurança, previdência 
e órgãos que controlam 

o próprio governo.

Ataques 
racistas  
Além de ofender 
pretos e pretas, 
Bolsonaro também 
ofende os indígenas.

Misógino e 
homofóbico

O presidente 
é misógino e 
homofóbico.

24 RAZÕESpara você protestarcom informações da CUT

“É o povo 
nas ruas que 

vai dar um 
basta a tudo 
isso que está 
acontecendo 

no nosso país 
e que já foi 

muito longe.”
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• O Brasil desfila na ceri-
mônia de abertura das 
Olimpíadas hoje, às 8h, 
com Bruno (vôlei), Ketleyn 
Quadros (judô), Marco La 
Porta (chefe da missão) e 
mais um oficial. 

• Hoje os atletas brasileiros 
no handebol, vôlei, vôlei 
de praia, judô, esgrima 
e tiro com arco iniciam a 
jornada olímpica. 
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Tribuna Esportiva

Brasileirão
Amanhã – 19h

Palmeiras x Fluminense 
Allianz Parque

Domingo – 16h

Flamengo x São Paulo
Maracanã

Domingo – 18h15

Santos x Atlético-GO
Vila Belmiro 

Segunda – 20h 

Cuiabá x Corinthians 
Cuiabá

x

x

x

x

00:00:03
Para Preta Ferreira 
há quem faça canções
de dentro da cadeia 
há quem prefira debruçar
sobre livros (em 
uma cela)
quem faz da chama
tão somente o que deseja
fazer e ajuda ainda a acender
a chama de outros
os abalos não a fazem
mudar, nem trocar de rumo
com a cabeça
em riste
propõe suas próprias
condições
é, numa pressão, mais
livre do que muitos que
estão fora dela
com um sorriso no rosto
encara, desde sempre
e sem medo, este mundo
hostil de miséria 

Hélio Neri
O poeta de Santo 

André convida 
para o lançamento 

virtual do seu 
novo livro ‘Vida 

útil’, lançado pela 
editora Corsário-
Satã. Na próxima 

quarta-feira, 28, 
às 19h30, no 

facebook do autor. 
O poema ao lado 

integra a obra. 

Festival Latinidades 
Ascensão negra
Valorizar a cultura e as narrativas das 
mulheres negras latino-americanas é a 
proposta do Festival Latinidades, que 
chega a 14ª edição totalmente online. 
O evento conta com muita música, lite-
ratura e gastronomia. Até domingo no 
YouTube @afrolatinas. Confira progra-
mação completa em: afrolatinas.com.br. 

Festival de Inverno 
Sesc
A 19ª edição do Festival Sesc de Inverno 
reúne espetáculos teatrais, de dança, 
circenses, literários, musicais, exibição 
de filmes e palestras. A programação 
completa está disponível no site do Sesc 
Rio (sescrio.org.br) e as atividades online 
serão transmitidas pelo YouTube do Sesc 
RJ. Até domingo em diversos horários. 

Drive-thru solidário
O Sindicato e o Fusca Club ABC convidam todos a participar desse drive-thru 
solidário. Na oportunidade, além de ajudar a quem mais precisa, os participantes 
poderão ser fotografados por profissionais. As fotos serão feitas dentro de seus 
próprios carros, com o símbolo da montadora ao fundo, e disponibilizadas nas 
redes sociais do Sindicato.

Poesia do 
ABC


