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Metalúrgicos da CUT no Estado de São 
Paulo iniciam rodadas com bancadas 

patronais e reforçam os pontos da 
pauta dos trabalhadores
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Fake news
O ministro do STF Alexan-
dre de Moraes acolheu a 
denúncia do TSE e incluiu 
Bolsonaro em inquérito para 
investigar disseminação de 
notícias falsas.

Sistema eleitoral
A Câmara votará projeto que 
censura pesquisas eleitorais. 
A proposta enfraquece o sis-
tema de cotas para mulheres 
e negros e dificulta punir 
políticos. 

Altas consecutivas 
Promessa de Bolsonaro de 
que troca de presidente da 
Petrobras diminuiria valor 
dos combustíveis não se con-
cretiza e preços nos postos 
têm altas consecutivas.

Roubo de terras públicas
Sob protestos da oposição, 
a Câmara aprovou ‘PL da 
Grilagem’, que atende a 
interesses da bancada rura-
lista. O texto agora vai ao 
Senado. 
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Notas e recados

SENADORES DIZEM QUE MARCELO BLANCO 
EDITOU DIÁLOGOS APRESENTADOS À CPI

BRASIL 
REGISTRA 

558 MIL 
MORTES 

PELA 
COVID-19

A CPI da Covid ouviu on-
tem o tenente-coronel Marcelo 
Blanco, um dos pilares da 
denúncia de propina na ne-
gociação de compra da vacina 
AstraZeneca. Os senadores da 
oposição acusaram o ex-dire-
tor substituto do Departamen-
to de Logística do Ministério 
da Saúde de ter apresentado 
documentos editados à Co-
missão. 

De acordo com o presiden-
te da CPI, senador Omar Aziz, 
o depoente apresentou suas 
conversas com o representante 
da Davati, Cristiano Carvalho, 
mas teria cortado parte das 
mensagens.

“Misteriosamente, a pri-
meira mensagem que o Cris-
tiano é de 16h39 e a conversa 

vai até 17h42. Porém, o senhor 
retirou parte das conversas, 
porque nós tivemos acesso 
às mensagens. Portanto, tem 
coisas que batem, outras não 
aparecem”, denunciou Aziz.

Jantar em Brasília
Marcelo participou de jan-

tar em restaurante de Brasília 
onde teria sido feita a proposta 
de pagamento de propina de 
US$ 1 por dose de cada uma 
das 400 milhões de doses da 
vacina AstraZeneca que o Mi-
nistério da Saúde compraria.  

Ele teria apresentado o po-
licial militar e vendedor Luiz 
Paulo Dominghetti Pereira, 
representante da Davati, ao ex-
-diretor de Logística da Saúde 
Roberto Ferreira Dias.

No último dia 15, o repre-
sentante de vendas da Davati 
no Brasil, Cristiano Carvalho, 
afirmou à CPI da Covid, que 
o pedido de propina relativo 
à compra do imunizante teria 
partido do “grupo do coronel 
Blanco”.

Negociação 
com Dominguetti

Marcelo Blanco disse on-
tem que só negociou a compra 
de vacinas com o policial mi-
litar Luiz Dominguetti para o 
mercado privado. Ele relatou 
que essas conversas ocorreram 
em fevereiro, um mês depois 
de ter deixado o Ministério 
da Saúde.

Os senadores apontaram 
que não havia uma legislação 

que autorizasse a compra de 
vacinas pela iniciativa privada, 
que foi sancionada só em 11 
de março. 

Empresa ligadas 
ao mercado da saúde

Após ter sido exonerado 
em janeiro, Blanco abriu a 
empresa Valorem Consultoria 
em Gestão Empresarial, para 
intermediação de negócios e 
assessoria técnica, apenas três 
dias antes do encontro com 
Dias e Dominghetti. Após 
20 dias, Blanco acrescentou 
atividades ligadas ao mercado 
da saúde nas atividades de sua 
nova empresa.

Com informações da Rede 
Brasil Atual e da CUT

O Brasil teve 558.597 pesso-
as mortas pela Covid-19, sendo 
1.238 óbitos em 24h. A média 
móvel em uma semana foi de 
956 mortes por dia, variação de 
-18% em duas semanas. 

O total de casos se apro-
xima de 20 milhões, com 
19.986.073 confirmações 
desde o início da pandemia. 
Em 24h, foram 32.694 regis-
tros. A média móvel foi de 
32.694, variação de -11%.  Os 
dados são do consórcio de 
veículos de imprensa. 

Estão imunizadas com as 
duas doses ou vacina de dose 

única 42.783.873 pessoas, 
o que representa 20,2% da 
população do país. A 1ª dose 
da vacina foi aplicada em 
102.705.487 pessoas, o equi-
valente a 48,5% do total.

Estado SP
O Estado de SP teve 

139.464 mortes e 4.073.622 
casos, de acordo com a Fun-
dação Seade. Em 24h, foram 
405 vidas perdidas e 9.942 
casos registrados.  

A ocupação dos leitos de 
UTI na Região Metropolitana 
está em 44,5%. 

ABC
O ABC registrou 9.700 

mortes e 238.261 casos. A 
média móvel em uma sema-
na foi de 16 óbitos por dia e a 
média de casos, 389 por dia, 
segundo a ABC Dados. 

O total de doses aplica-
das da vacina é de 2.274.556. 
Receberam a 1º dose 78,5% 
da população acima de 18 
anos. Tomaram as duas 
doses  ou a  dose  única 
633.577 pessoas, 30,3% da 
população, de acordo com 
o Consórcio Intermunicipal 
Grande ABC. 



Confira a situação das cláusulas sociais 
por bancada patronal: 
– Grupos com Convenção Coletiva 
válida até agosto de 2021

Estamparia 

G8.2 – Sicetel e Siescomet)
trefilação e laminação de metais ferrosos, esqua-
drias e construções metálicas)

G8.3 – Sinafer, Simefre e Siamfesp
artefatos de ferro, metais e ferramentas, mate-
riais e equipamentos ferroviários e rodoviários, 
artefatos de metais não ferrosos

– Não assinou a Convenção Coletiva

G10 – Fiesp e outros
negociações foram por empresas no ano passado. 

– Grupos com Convenção Coletiva 
válida até 2022

G2 – Sindimaq e Sinaees
máquinas, aparelhos elétricos, eletrônicos

G3 – Sindipeças, Sindiforja e Sinpa
autopeças, forjaria e parafusos

Sindicel 
condutores elétricos, trefilação e laminação de 
metais não ferrosos

Sindratar 
refrigeração, aquecimento e tratamento de ar

Fundição
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CATEGORIA PRECISA ESTAR MOBILIZADA 
E ORGANIZADA PARA CONSEGUIR BONS 
RESULTADOS NA CAMPANHA SALARIAL
Negociações iniciam em busca de aumento real para 

repor as perdas da inflação, mas patrões resistem

“Nunca 
é fácil 

negociar, 
a choradeira 

patronal nunca é 
diferente”.

Com os preços dos ali-
mentos e dos com-
bustíveis nas alturas, 

a Campanha Salarial este 
ano está focada na busca por 
aumento real para repor as 
perdas com a inflação. Os 
representantes dos Meta-
lúrgicos do ABC na FEM/
CUT (Federação Estadual 
dos Metalúrgicos na CUT) 
seguem em conversas com 
as bancadas patronais sobre 
as cláusulas sociais e econô-
micas que norteiam a pauta 
dos trabalhadores. 

Já foram iniciadas reuni-
ões com os representantes 
patronais do Grupo 3, Es-
tamparia e Grupo 8.3. 

O coordenador da Regio-
nal Diadema do Sindicato, 
Antonio Claudiano da Silva, 
o Da Lua, lembrou que o G3 
tem CCT (Convenção Cole-
tiva de Trabalho) com vigên-
cia até 31 de agosto do ano 
que vem e que nesse grupo 
estão sendo debatidas novas 

cláusulas e o índice eco-
nômico. Já no G8.3 e na 
Estamparia, a garantia da 
Convenção termina no fi-
nal deste mês e a luta é pela 
renovação, além das novas 
cláusulas. 

“Como é de nosso conhe-
cimento, nunca é fácil nego-
ciar, mesmo diante de um 
momento de inflação em alta 
com os preços nas alturas, a 
choradeira patronal nunca 
é diferente. Inclusive um 
dos grupos já falou até em 
parcelar o índice”, ressaltou. 

“Vamos precisar de muita 
organização e mobilização 
para que ao final das ne-
gociações tenhamos um 
acordo que estabeleça a re-
posição das perdas salariais 
e também aumento real”, 
reforçou o dirigente. 

Custo de vida
Da Lua lembrou ainda 

que o governo Bolsonaro 
não tem responsabilidade 
com os menos favorecidos 
e citou a alta nos preços 
que torna o custo de vida 
altíssimo. 

“O preço do arroz, do 
feijão, do óleo, do combus-

tível está insustentá-
vel. Os trabalha-

dores precisam 
ter sangue nos 
olhos e ir para 
cima na nego-
ciação, repor as 
perdas e obter 
algum ganho 

porque o custo 
de vida está al-

tíssimo. O 
s a l á r i o 

não dá para comprar o ne-
cessário para a subsistência 
de uma família”. 

Da Lua destacou ainda 
que o Grupo 10 está sem 
Convenção Coletiva desde 
2017 e que os trabalhadores 
desse grupo, mais do que 
nunca, precisam se mobilizar 
e lutar muito para conquistar 
a Convenção e um bom 
índice. Nos últimos anos, os 
acordos foram fechados por 
empresas. 

É+
O tema da “Campanha 

Salarial 2021 É +, + salário, 
+vacina, + emprego, + direi-
tos, + unidade”.

Os eixos são: preservação 
da saúde e da vida; garantia 
de emprego; aumento sala-
rial que restabeleça o poder 
aquisitivo do trabalhador; 
valorização das normas cole-
tivas de trabalho; política in-
dustrial com nacionalização 
de componentes, máquinas 
e equipamentos.

Plenária da FEM
A Federação realiza sua 

8ª Plenária Estatutária nos 
próximos dias 6 e 7, das 9h 
às 13h, de forma virtual. 

A agenda de amanhã 
inclui análise de conjuntura 
feita pelo economista Marcio 
Pochmann sobre os dilemas 
do movimento sindical, o 
texto-base da plenária e o ba-
lanço da gestão 2019-2021. 

No sábado, os dele-
gados e as delegadas dis-
cutem o plano de lutas e 
votam pna nova diretoria 
da FEM-CUT. 

“Os trabalhadores 
precisam ter 
sangue nos olhos e 
ir para cima na 
negociação 
porque o 
custo de 
vida está 
altíssimo”.
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• A seleção brasileira do 
vôlei de quadra mas-
culina encara a equipe 
dos atletas da Rússia na 
semifinal olímpica hoje, 
à 1h. 

• A madrugada olímpica 
também terá semifinais 
do boxe. No peso leve 
feminino, Beatriz Fer-
reira luta às 2h15. No 
masculino, o peso médio 
Hebert Conceição luta às 
3h20. 

• A final masculina da 
marcha atlética 20 km 
será às 4h30 com os 
brasileiros Caio Bonfim, 
Lucas Mazzo e Matheus 
Correia na disputa. 

• Na canoagem de velo-
cidade C1 1000m, Isa-
quias Queiroz representa 
o Brasil nas classificató-
rias hoje, às 21h45. 
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informação 
de qualidade
o espaço do 

trabalhador

“Temos que 
resgatar a 

solidariedade 
e salvar vidas 

para que 
possamos 

construir um 
país melhor”

Copa do Brasil
Hoje – 19h15

Juazeirense x Santos
Juazeiro (BA)

x

“Não é exagero 
dizer que 
a doação 
pode salvar 
uma vida”

Para ajudar quem mais precisa, o Sindicato 
lançou a campanha “Na Luta Contra o Frio”, de 
arrecadação de cobertores e agasalhos, até o dia 
10 de setembro. 

As doações podem ser entregues na Sede, Re-
gionais Diadema e Ribeirão Pires e também aos 
CSEs nas fábricas. 

O secretário-geral dos Metalúrgicos do ABC, 
Moisés Selerges, convoca toda a categoria a participar. 

“O brasileiro ultimamente não tem passado só 
frio, tem passado frio, fome, desilusão. A situação 
está complicada e a campanha que o Sindicato vem 
promovendo não é só a questão de doar cobertores 
ou blusas, mas de doar solidariedade. É saber que 
um ser humano dorme na rua nessas temperaturas 
muito baixas e que pode morrer por conta disso”, 
destacou. 

“Não é exagero dizer que essa doação pode salvar 
uma vida. E temos que valorizar a vida, ainda mais em 
um país em que o governo não a valoriza, é só ver o 
caso da falta de enfrentamento da pandemia”, afirmou. 

Solidariedade 
O secretário-geral reforçou que a solidarie-

dade é um dos valores que os Metalúrgicos 
do ABC mais têm orgulho de ter no 

coração. 
“Muitas das pessoas que estão 

lendo a Tribuna agora saíram de 
suas casas para trabalhar e deixa-
ram seus filhos aconchegantes e 
cobertos, e é assim que tem que 
ser”, defendeu. 

“Não podemos sossegar en-
quanto todas as pessoas não 
tiverem essa mesma possi-
bilidade, de no frio ter calor 
para proteger seus filhos e se 
proteger, que todos possam ter 

comida na mesa e alegria na 
vida. É isso que queremos com a 

campanha, resgatar a solidariedade e 
salvar vidas para que possamos construir 
um país melhor”, concluiu.


