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Servidores públicos em todo o 

Brasil param contra a reforma 

Administrativa que representa a 

destruição dos serviços públicos 

e um ataque aos direitos. Luta 

também é contra a MP 1045 que 

acaba com direitos trabalhistas
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Denúncia
Com dossiê, Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil 
pretende divulgar em todo 
o mundo crimes cometidos 
pelo atual governo contra os 
povos originários.

Na conta do trabalhador!
Cálculos preliminares da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica apontam que 
as tarifas podem subir, em 
média, 16,68% no ano que 
vem. 

Favorecimento 
Coronel da reserva Eduar-
do Gomes, que participou 
da live em que Bolsonaro 
atacava o sistema de votos, 
ganhou cargo na Secretaria 
Especial de Modernização.  

Inscrições abertas
A Fuvest está com as inscri-
ções para o vestibular 2022 
da USP abertas até 1º de 
outubro de 2021. Para par-
ticipar basta se cadastrar em 
www.fuvest.br.

fotos: divulgação

Notas e recados

CPI DA COVID: AUDITOR DO TCU DIZ QUE ‘ESTUDO 
PARALELO’ FOI ALTERADO APÓS CHEGAR A BOLSONARO

Como tem noticiado esta 
Tribuna nos últimos dias, vem 
aí a Reforma Trabalhista de 
Bolsonaro. 

Nas próximas semanas, fa-
laremos um pouco sobre a MP 
1045, já aprovada pela Câmara 
dos Deputados, e agora sob 
análise do Senado. 

Como sempre, para os ini-
migos dos direitos trabalhistas, 
os economistas neoliberais e 
os políticos de direita, a culpa 
de todos os males está nos di-
reitos sociais e trabalhistas. O 
atual (des)governo já aprovou 
a Reforma Previdenciária, para 
suprimir garantias dos segura-

dos do INSS e, neste momento, 
avança mais uma vez sobre os 
direitos trabalhistas. 

Em 2017, quando a pri-
meira reforma foi aprovada, o 
desemprego estava em cerca de 
12 milhões de trabalhadores. 
A promessa era de reduzir 
este número com as medidas 
adotadas. Hoje, porém, são 
aproximadamente 15 milhões 
de desocupados e a conversa é 
a mesma. Quanta enganação! 

A princípio, a MP 1045 
tratava apenas do pagamento 
do Benefício Emergencial para 
trabalhadores com redução de 
jornada e de salário ou suspen-

são do contrato de trabalho. 
Mas, o deputado Christino 
Áureo (PP-RJ – do Centrão de 
Bolsonaro) acabou incluindo 
os chamados "jabutis" legisla-
tivos, ou seja, outras matérias 
não relacionadas ao tema 
central da medida. O resul-
tado é um grande número de 
novas medidas que suprimem 
direitos. 

Só para se ter uma ideia, as 
propostas envolvem sobretudo 
a permissão para empresas 
contratarem jovens até 29 anos 
e pessoas com mais de 55 anos, 
com poucos direitos traba-
lhistas. Muitas empresas vão 

substituir seus empregados, 
com direitos trabalhistas, por 
outros, com baixa ou nenhuma 
proteção. 

Entretanto, ainda pode-
mos mudar esta realidade. A 
matéria está no Senado e deve 
ser apreciada até o início de 
setembro. Mande seu protesto 
para os e-mails dos senadores 
(senado.gov.br) e vamos às 
ruas nos protestos já progra-
mados pelas centrais sindicais. 

Barulho! Muito barulho! 
É o que podemos fazer neste 
momento. Ou aguardemos 
mais uma forte pancada em 
nossas cabeças... vai doer !!!

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

NOVA REFORMA TRABALHISTA DE BOLSONARO! 
ADIVINHA QUEM VAI “PAGAR O PATO”? 

O auditor do TCU (Tri-
bunal de Contas da União), 
Alexandre Figueiredo Marques, 
afirmou durante depoimento 
na CPI da Covid, ontem, que 
o “estudo paralelo” apontando 
supernotificação no número de 
mortes pela Covid-19, elabora-
do por ele, foi alterado após ser 
encaminhado a Bolsonaro. 

O depoente disse que em 
nenhum momento apresen-
tou um estudo que concluía a 
superestimação dos dados de 
mortes pelo vírus. O objetivo 
do documento, porém, era 
abrir um “debate preliminar” 
para provocar a discussão den-
tro do órgão.

Em seu relato, Alexandre 
Marques confirmou que en-
viou o documento em formato 
“Word” e aberto para edição 

ao seu pai, o coronel da reserva 
Ricardo Silva Marques. Entre-
tanto, sem seu conhecimento, 
o arquivo foi transmitido a 
Bolsonaro e consequentemente 
editado.

“A falsificação foi constata-
da após chegar ao presidente. 
Eu recebi uma versão já em 
‘PDF’ (sem a possibilidade de 
edição) desse arquivo, com o 
TCU mencionado no cabeça-
lho. Meu pai recebeu o arquivo 
em ‘Word’ e mandou para o 
presidente. Foi usado indevi-
damente”, afirmou.

Estudo paralelo
Em junho deste ano Bolso-

naro disse que teve acesso a um 
relatório oficial do TCU que 
concluía que a maior parte das 
mortes apontadas como decor-

rência da pandemia seriam na 
verdade em virtude de outras 
doenças.

De acordo com o auditor 
do TCU, as informações foram 
extraídas do portal de transpa-
rência do registro civil. A partir 
disso, fez um documento preli-
minar de apenas duas páginas. 
No depoimento, reiterou que 
Bolsonaro foi irresponsável ao 
divulgar um estudo falso. 

Relação próxima
Alexandre Marques é filho 

do coronel da reserva Ricardo 
Silva Marques, que foi colega 
de turma de Bolsonaro na 
Academia Militar dos Agulhas 
Negras. Em seu depoimento, 
confirmou que o pai segue 
com uma relação próxima ao 
presidente. 

Acareação cancelada
A acareação, marcada para 

hoje, entre o atual ministro do 
Trabalho, Onyx Lorenzoni, e o 
deputado federal Luis Miran-
da (DEM-DF) foi cancelada. 
Os senadores julgaram que a 
acareação não acrescentaria 
fatos novos para a investiga-
ção. 

Para amanhã está previsto 
o depoimento do empresário 
Francisco Maximiano, sócio 
da Precisa Medicamentos. A 
ida de Maximiano à CPI já foi 
adiada mais de uma vez. Ele 
conseguiu no STF (Supremo 
Tribunal Federal) um habeas 
corpus para não responder 
perguntas que possam incri-
miná-lo.

Com informações da Rede 
Brasil Atual 
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ServidoreS públicoS param em 
todo o braSil contra a pec 32

Hoje os servidores públi-
cos federais, estaduais e 
municipais de todos o 

país fazem paralisações contra a 
reforma Administrativa, apresen-
tada pelo governo Bolsonaro, que 
representa a destruição dos serviços 
públicos e um ataque aos direitos. 
Se aprovada a PEC 32 (Proposta 
de Emenda Constitucional), acaba 
a estabilidade dos servidores, co-
locando em risco o compromisso 
com o serviço público. 

A CUT e demais centrais sin-
dicais convocam também as ou-
tras categorias a se mobilizarem 
e apoiarem o Dia Nacional de 
Luta e Paralisações contra a PEC 
32, contra as privatizações e por 
geração de emprego. O dia tam-
bém será de denúncia, protesto e 
luta contra a MP 1045 que acaba 
com direitos e precariza a vida do 
trabalhador. 

 “A PEC 32 nada mais é do que 
criar as condições para contratação 
de forma precária no serviço pú-
blico, sem concurso e com menos 
direitos”, ressaltou o presidente da 
CUT, Sérgio Nobre.

“O desemprego e o desalento são 
recordes e Bolsonaro continua ata-
cando os direitos dos trabalhadores, 
como na reforma Administrativa e 
com a reforma Trabalhista contida 
na MP 1045 que recria a carteira 
verde amarela”, acrescentou o pre-
sidente.

Lutas em pauta
Na pauta estão ainda a luta con-

tra o desemprego; contra as privati-
zações, que querem vender bancos 
e empresas públicas, como Correios 
e Petrobras, essenciais à indução do 
crescimento do país; pelo auxílio de 
R$ 600 reais; contra a fome e a ca-
restia. O 18 de agosto é uma data de 
luta sindical, que apresenta a pauta 
da classe trabalhadora. O “Fora 
Bolsonaro”, movimento integrado 
pelas centrais, estará presente nas 
manifestações.

Legaliza perseguição e a “rachadinha”
A estabilidade do servidor público foi criada 

para dar as condições necessárias para o traba-
lhador desempenhar suas funções sem pressões 
políticas ou de grupos econômicos. 

Muitos políticos desejam o fim da estabilidade 
para indicar amigos e ainda ficar com parte dos 
salários, prática conhecida como “rachadinha”. 
Com servidores podendo ser dispensados a qual-
quer momento, aumentam as chances de corrup-
ção, pois o trabalhador teria medo de perder seu 
emprego ao fazer alguma denúncia. 

Penaliza os mais pobres
Piora os serviços públicos de propósito para que você 

concorde com a ideia da privatização. Se você acha que 
um serviço público é ruim por conta da falta de trabalha-
dores ou da estrutura, a luta deve ser para melhorar esse 
local e não acabar com ele.

Não acaba com privilégios
Estudo do IPEA mostra que a média salarial dos ser-

vidores federais, estaduais e municipais é de apenas R$ 
2.727. Quem ganha acima de R$ 30 mil são juízes, pro-
motores, desembargadores. Nesses cargos a reforma não 
irá mexer. 

Reduz os concursos 
Abre a porteira para nomeação de familiares e amigos de 

políticos ocuparem cargos públicos. Você que estudou por 
anos não terá mais chance. 

Enfraquece a qualidade dos serviços 
Congela salários e carreiras. Se isso ocorrer, o cargo 

passará a ser menos atrativo e afastará os bons trabalhado-
res, fazendo cair a qualidade dos serviços. 

aceSSe o Site www.napreSSao.org.br

Diga não à reforma aDministrativa! Pressione DePutaDos 
e DePutaDas feDerais Para que votem contra a Pec 32. 

o que tenho 
a ver com 

isso?

pec
32

Faltam servidores
Outra falácia que usam é a de que o Brasil tem muitos 

trabalhadores públicos. Você que utiliza o posto de saúde 
sabe que faltam profissionais para o atendimento, o mes-
mo acontece nas escolas públicas. 

Hoje, 18, é Dia Nacional de Luta 
Servidores públicos de todo o país fazem para-

lisações contra a reforma Administrativa que re-
presenta a destruição dos serviços públicos e um 
ataque aos direitos.

atoS no abc e em Sp
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• Santos está perto de contra-
tar o atacante Léo Baptistão. 
O Peixe entrou na briga 
com o Internacional, mas 
avançou nas negociações 
e está confiante por um 
acerto.

• Em 2022, as finais da Liber-
tadores e da Sul-America-
na, que geralmente ocorrem 
em novembro, serão ante-
cipadas para outubro por 
conta da Copa do Mundo 
no Catar.

• O Corinthians está esperan-
çoso de que a rescisão con-
tratual do atacante Roger 
Guedes com o Shandong 
Luneng saia até o fim da 
semana. 

• Veículos de diferentes paí-
ses apontam que Cristiano 
Ronaldo pretende deixar 
o Juventus. Mas encontrar 
nova casa pode ser difícil. 

• Tite enfrenta um processo 
de 'fritura' na CBF. A ordem 
teria partido de Marco Polo 
Del Nero, ex-presidente da 
CBF, que não quer se indis-
por com Bolsonaro.
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As doações arrecadadas 
no início do mês pelos com-
panheiros e companheiras 
na Mercedes para a cam-
panha dos Metalúrgicos do 
ABC “Na Luta Contra Frio” 
já estão sendo entregues. 
Na última sexta-feira, 13, 
os trabalhadores realizaram 
a entrega de cerca de 140 
cobertores, além de agasa-
lhos, calças e calçados para 
a comunidade Fraternidade 
Missão Belém, que atende 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade social, em Rio 
Grande da Serra.

“A Missão Belém realiza 
um trabalho muito bacana 
de recuperação de vários 
companheiros em situação 
de rua. Mexe muito com a 

gente poder ajudar as pes-
soas nessas condições de 
vulnerabilidade. Sabemos 
a importância que essas 
doações têm neste momen-
to de inverno”, afirmou o 
coordenador da represen-
tação na Mercedes, Sandro 
Vitoriano.

O representante também 
lembrou que anteriormente 
os trabalhadores estiveram 
na mesma entidade para a 
entrega de cestas básicas 
arrecadadas na campanha 
“Na Luta Contra a Fome”. 
Ele também destacou que na 
fábrica o pessoal está mo-
bilizado para ajudar quem 
mais precisa.  

“Temos caixas disponí-
veis para doações de aga-

salhos nas portarias. E já 
há mais arrecadações para 
serem distribuídas. Todos 
estão de parabéns pela par-
ticipação”, destacou. 

Exemplo 
O cipeiro na Mercedes 

Romeu Pereira da Silva, 
que participou das entregas, 
agradeceu e chamou os de-
mais a seguirem o exemplo. 

“Quero agradecer pelas 
arrecadações e convidar 
aqueles que acreditam num 
mundo mais igualitário a 
seguir o exemplo e assim 
mais pessoas que necessitam 
poderão receber alimentos, 
cobertores e agasalhos”.

Na Mercedes a campanha 
vai até 10 de setembro. Quem 

Trabalhadores na Mercedes e Rassini entregam 
doações da campanha contra a frio

Como doar
As doações podem 

ser entregues nos três 
endereços do Sindicato: 
na Sede, em São Bernar-
do, ou nas Regionais, 
em Ribeirão Pires e Dia-
dema. Também é possí-
vel fazer as entregas nas 
fábricas junto ao CSE.

Os trabalhadores na Rassi-
ni, em São Bernardo, elegem 
hoje, das 4h30 às 15h30, os 
seus representantes de Cipa. 
Vote nos candidatos apoiados 
pelo Sindicato, comprometi-
dos com a luta por mais segu-

rança e melhores condições 
de trabalho.

Votem em: Marcio Rodri-
gues, o Hulk, nº 1; César de 
Sousa Romão, o Apertadinho, 
nº 2; Leonor Maria de Souza 
Cunha, o Léo, n 3º ; Francis-

co das Chargas S. Araújo, o 
Chaguinha Balancin, nº 4; 
Matheus Candido Ribeiro, o 
Menote, nº 5; Roberto Das da 
Silva, o Betu São Paulino, nº 
6; David Cavalcante Almei-
da, o Pato, nº 7; Fernando P. 

Lima, o Beiçola – Rap, nº 8; 
Francisco Daniel Sales, o Ieié, 
nº 9; Alex Sandro Barbosa, 
o Sandrinho, nº 10; Valdeci 
Dias Stofel, o Baby, n° 11; 
Witerley Martins de Oliveira, 
o Alemão, nº 16. 

ELEIÇÃO DE CIPA NA RASSINI 

também quiser conhecer 
mais e contribuir diretamen-
te com a entidade, entre no 
site: missaobelem.org.

Rassini 
Os companheiros na 

Rassini, em São Bernardo, 
também aderiram à cam-
panha dos Metalúrgicos do 
ABC. Cobertores, agasa-
lhos, blusas e calçados ar-
recadados na fábrica foram 
entregues ao Sindicato na 
última segunda, 16. 

“A gente sabe que nesse 
momento ter empatia e 
contribuir com quem mais 
precisa é fundamental. A 
campanha continua firme 
e forte na fábrica enquanto 
ainda houver frio e pes-
soas em situação de rua 
precisando. Agradecemos 
a todos os trabalhadores 
que estão participando e 
respondendo ao chamado 
do Sindicato”, disse o coor-
denador do CSE na Rassini, 
Antônio Elandio Bezerra, o 
Nando. 


