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O HOJE E O
AMANHÃ DA
JUVENTUDE
No Dia internacional
da Juventude,
Coletivo do
Sindicato debate
com integrantes de
movimentos sociais
e estudantis os
desafios nas áreas
de educação, direito,
trabalho e ciência
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Voto impresso
Câmara rejeitou a PEC que
propunha o voto impresso
mesmo com a pressão governista. Os 229 votos não
foram suficientes para a
aprovação da proposta.

FARMACÊUTICA MAIS QUE DOBROU LUCRO E FINANCIOU
PUBLICIDADE EM DEFESA DO “TRATAMENTO PRECOCE”
A CPI da Covid ouviu
ontem o diretor-executivo
da farmacêutica Vitamedic
Jailton Batista, empresa que
patrocinou propagandas da
invermectina, medicamento
sem eficácia contra a Covid-19.
Jailton confirmou que
a farmacêutica financiou a
veiculação de uma propaganda defendendo o tratamento precoce contra a
Covid-19, utilizando medicamentos como invermectina e hidroxicloroquina.
“Demos apoio e suporte à
Associação Médica pela Vida
no patrocínio ao documento

técnico e médico. Nós patrocinamos a publicação do manifesto, custeando a vinculação
em jornais. Eles pediram o patrocínio e pagamos”, afirmou.
Lucros
A farmacêutica dirigida
por Jailton Batista aumentou
a venda de invermectina,
medicamento ineficaz contra Covid-19, em 1.105%.
O valor faturado com esse
medicamento em 2019 saltou
de R$ 15,7 milhões em 2019
para R$ 470 milhões em
2020, e somente nos primeiros 5 meses de 2021, já havia

lucrado R$ 264 milhões com
o medicamento.
O faturamento também
teve um grande crescimento. No ano de 2019 a Vitamedic faturou R$ 200
milhões, no ano seguinte o
lucro foi de R$ 540 milhões,
e até o mês de julho de 2021
a empresa já havia faturado
R$ 300 milhões.
O proprietário da Vitamedic, José Alves Filho, que
teve seus sigilos quebrados
pelos parlamentares, pediu
para ser substituído por
Jailton, que é o responsável
pela gestão da empresa.

Agenda
Hoje a CPI recebe o líder
do governo na Câmara,
deputado Ricardo Barros
(PP-PR). O deputado havia
sido citado na comissão
durante o depoimento do
deputado Luis Miranda
(DEM-DF).
Miranda disse que Bolsonaro ligou o nome de
Ricardo Barros a irregularidades na compra da vacina
Covaxin. O depoimento de
Barros é um dos mais esperados pela comissão.
Com informações da
Rede Brasil Atual

COVID-19 EM
CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Apesar de ser raro casos
graves da doença em crianças
e adolescentes, a Covid-19
pode ser fatal nesse grupo e
reforça a necessidade de cuidados, observação constante e
atenção aos hábitos de higiene, como lavar as mãos, principalmente após brincarem.
Entre os pais, uma das
principais dúvidas é se as
crianças devem usar máscaras. A reposta é sim. As crianças devem usar máscaras. O
uso de máscara é eficiente e é
a maneira mais fácil de evitar

a contaminação pelo novo
coronavírus. Os pais devem
se lembrar que as crianças
não são imunes à doença.
Atualmente já se sabe que
elas podem se contaminar e
desenvolver formas graves e
fatais da doença.
De acordo com a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) e o Ministério da Saúde,
desde março de 2020 até os
dias atuais, mais de mil crianças e adolescentes foram a
óbito por Covid-19.
Alguns pais dizem ter lido

Liberdade para Galo
O ativista Paulo Galo foi libertado na última terça-feira. Ele estava preso desde
o dia 27, após assumir a
autoria do incêndio da estátua do Borba Gato.

Dos tempos da ditadura
A Lei de segurança nacional foi revogada pelo
Senado. Criada durante a
ditadura, a lei vinha sendo
usada contra críticos do
Bolsonaro.

Dia do Estudante
Em defesa da educação e
contra o governo Bolsonaro,
jovens voltaram a ocupar
as ruas com manifestações
nacionais, ontem, Dia do
Estudante.

em jornais e redes sociais
que as máscaras dificultam
a respiração e que as crianças recebem baixas taxas de
oxigênio quando do uso de
máscaras e que isso poderia
causar comprometimento do
desenvolvimento das crianças, o que não tem base científica e, definitivamente, não é
verdadeiro.
Especialistas desmentem
essas informações e ressaltam
a importância de se buscar
informações com profissionais
sérios e competentes da área da

saúde para ser bem orientado.
Lembrete: crianças com
menos de dois anos não
devem usar máscara porque
não são capazes de removê-la
sem ajuda.
Os sintomas mais comuns
em crianças são febre, tosse,
dor de garganta, congestão
nasal, mal-estar, dor muscular, diarreia, náuseas, vômitos,
dor de cabeça, dificuldade
respiratória, incapacidade de
mamar ou ingerir líquidos.
AOS SINAIS PROCURE
UM MÉDICO
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“LUTAR PELO DIREITO AO FUTURO PASSA POR DERROTAR
O GOVERNO BOLSONARO E SUA AGENDA NEOLIBERAL”
Juventude debate hoje desafios na educação, oportunidades de
trabalho, direitos e investimento em ciência

H

oje, Dia Internacional
da Juventude,
data instituída pela
ONU (Organização
das Naçõ es Unidas
(ONU), em 1999, é um
momento de reflexão
sobre o papel da nova
geração no futuro do
país e do planeta, mas
também de luta por
igualdade de direitos,
educação de qualidade, oportunidades de
trabalho e valorização
da ciência.
Para marcar a data,
o Sindicato promove a
live “O hoje e o amanhã da juventude” com
convidados representantes de movimentos
sociais e lideranças
na área para debater o
assunto.
A conversa será mediada pelo coordenador do C oletivo da
Juventude Metalúrgica do ABC, Américo
José Galvanho Júnior,
o Juninho. O dirigente
ressaltou que é um dia
para pensar os desafios
colocados.
“Um desses desafios
é o acesso à educação,
devemos defender o

investimento desde
o ensino básico até o
superior. Defender a
universidade pública,
e também a inserção
do jovem no mercado
de trabalho com aceso
a cursos profissionalizantes”.
Enfrentamento
ao governo
O coordenador do
Coletivo destacou a
importância de fazer
o enfrentamento ao
governo. “Este governo
federal fascista vem
retirando nossos direitos e prejudicando
nosso acesso tanto à
educação quando ao
mercado de trabalho.
Acredito que lutar pelo
direito ao futuro passa
por derrotar o governo
Bolsonaro e sua agenda
neoliberal”.
Valorizar a Ciência
Outra questão
apontada como necessidade primordial por
Juninho é a luta pelo
investimento e apoio à
ciência. “A pandemia
deixou ainda mais evidente a importância
do SUS, da pesquisa na

JOVENS NO BRASIL

SEM ACESSO À EDUCAÇÃO

O Brasil possui cerca de 211
milhões de habitantes, dentre
estes, 47,2 milhões possuem
entre 15 e 29 anos. (IBGE)

JUVENTUDE
E PANDEMIA
A pesquisa
‘Juventude e
pandemia no
Brasil’, que ouviu
33 mil jovens em
todas as regiões do
país, apontou que:

universidade pública. É essencial manter os investimentos
para o país não retroceder.
Sempre fomos pioneiros em

5,5 milhões de jovens
entre 6 a 17 anos estão
sem acesso à educação,
(IBGE 2020).

32%

somente
trabalham

40%

somente
estudam

10%

não estudam
e nem
trabalham

referência. Temos que lutar
para defender o SUS e o reconhecimento da ciência para a
formulação das vacinas”.

MENOS INSCRITOS NO ENEM
Este ano registrou queda histórica no número de inscritos no Enem, de 5,6 milhões
para 3,1 milhões, por falta de isenção na taxa,
de estrutura e incentivo aos estudos.

73%

18%

trabalham
e estudam

vacinação, as pesquisas nos
governos Lula e Dilma tinham
investimento, reconhecimento e por isso nos tornaram

continuam
trabalhando e
27% pararam
de trabalhar
durante este
período

FAMÍLIA
vivem com as mães
69% ou madrastas
moram com
48% irmãos
com pais ou
52% padrastos
Fonte: Instituto Perseu Abramo
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Na luta contra o frio, pessoal na Volks e na
Mercedes arrecadam cobertores e agasalhos
A campanha “Na Luta Contra o Frio”,
lançada pelos Metalúrgicos do ABC no
final do mês passado, segue arrecadando
agasalhos e cobertores nas fábricas da
categoria. Todo o material doado pelo
pessoal na Volks e na Mercedes já chegou
ao Sindicato e será entregue a população
mais vulnerável.
Na Volks, a companheirada preocupada com a situação daqueles que estão
passando por dificuldades, que tiveram
sua situação econômica agravada pela
pandemia e pelo descaso do governo
federal, lotou uma Kombi com doações
de agasalhos e cobertores.
O integrante da Comissão de Fábrica
na montadora, Cleber Texeira Baptista,
que organiza as doações, agradeceu aos
que participaram e chamou os demais a
também colaborarem.
“Venho agradecer a todos os companheiros que fizeram a doação. Conseguimos já uma boa arrecadação neste tempo
mínimo. A campanha está sendo forte
e vamos continuar. Quero aproveitar
e chamar todos e todas que ainda não
doaram para ajudar aqueles que estão lá
fora e precisam de um agasalho. Graças
a Deus temos nossas roupas e nosso
trabalho, então quero pedir essa ajuda
a todos”.
Mercedes
A solidariedade também se fez presente entre os trabalhadores na Mercedes, que arrecadaram mais de 200 cobertores, além de blusas, calças e calçados.
Lá a campanha segue até 10 de setembro.
“Quero chamar a atenção e solicitar
aos trabalhadores aqui e em outras empresas pela empatia e solidariedade de
fazer doações a pessoas que estão em
situação de rua, que estão atravessando
esse momento de fome e frio. Nós estamos empenhados na luta contra o frio”,
declarou o agora coordenador da representação na Mercedes, Sandro Vitoriano.
Como doar
As doações podem ser entregues
nos três endereços do Sindicato:
na Sede, em São Bernardo, ou nas
Regionais, em Ribeirão Pires e Diadema. Também é possível fazer as
entregas nas fábricas junto ao CSE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES NA A Q
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os trabalhadores na empresa A Q
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 03.635.488/000111, com endereço na Rua Oneda, 427, Vila Armando Bondioli, São Bernardo do Campo – São Paulo, a
participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 12 (doze) do mês de agosto de 2021 (quinta-feira), entre 8 e 18 horas. 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, não é possível realizar a assembleia presencial, mas apenas por meio telemático,
portanto com processo de deliberação em plataforma digital (internet). A ordem do dia será: a) apresentação
de proposta referente a PLR; b) autorização para a direção do Sindicato celebrar Acordo Coletivo de Trabalho
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 e d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. O link para
acesso e a assembleia e participação no processo de votação, que deverá ocorrer entre 8 e 18 horas deste dia, é:
assembleia.smabc.org.br, que poderá ser acessado pelo endereço: www.smabc.org.br. Encerrado o processo de
votação eletrônica, os votos serão apurados e o resultado publicado no site do sindicato, no mesmo endereço
eletrônico, no mesmo endereço, em até um dia útil imediatamente posterior ao da assembleia. São Bernardo
do Campo, 10 de agosto de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente”

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA
PRESENCIAL DOS TRABALHADORES NA ZEMA ZSELICS LTDA.
“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos os
trabalhadores na empresa ZEMA ZSELICS LTDA., inscrita no CNPJ sob
o número 57.490.906/0001-59, com endereço na Estrada do Capivari, nº
741, Bairro Capivari, São Bernardo do Campo, São Paulo, a participarem
da Assembleia Específica, que será realizada no dia 17 (dezessete) do
mês de agosto de 2021 (terça-feira), às 11 horas. 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 metros entre os participantes e uso de máscaras pelos mesmos. A
ordem do dia será: a) Participação nos Lucros e Resultados (PLR); b)
autorização para a diretoria celebrar o respectivo acordo coletivo de
trabalho ou aditamento; 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. São Bernardo do Campo – São
Paulo, 10 de agosto de 2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente”
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Tribuna Esportiva

•

O técnico do São Paulo
escalou força máxima para
seu último jogo, agora precisará poupar os jogadores no
fim de semana para o jogo
de volta da Libertadores.

•

Daniel Alves foi sondado
pelo Sevilla, o lateral são-paulino atuou pelo clube
até 2008. A dívida do São
Paulo com o jogador causou
uma crise interna no clube.

•

Santos renova o contrato
com o goleiro John até dezembro de 2024. O atleta
chegou a Vila Belmiro em
2011 e ganhou mais espaço
na equipe no ano passado.

•

Corinthians rejeita negociações pelo atacante Gustavo
Mosquito, mas prevê saída
de outros jogadores do elenco. O clube busca reduzir a
folha salarial.

Copa Sul-Americana
Hoje – 21h30

x
Santos X Libertad
Vila Belmiro

