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ou vai 
ou racha!

É AMANHÃ!

Amanhã, às 18h, na Regional Diadema. 
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Testou positivo
Depois de ir para assembleia 
da ONU, nos EUA, e ofender 
manifestantes contrários ao 
governo, o Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, testou posi-
tivo para Covid. 

Investidores externos
Diferente do que Bolsonaro 
falou na ONU, Brasil não atrai 
investimentos externos. Segun-
do o Dieese, falta um plano 
estratégico para a retomada 
da economia.

Omissão em atestados
A Prevent Senior escondeu a 
morte de um médico negacio-
nista que utilizou o kit-covid. No 
atestado de óbito não constava 
informações sobre a contami-
nação pelo vírus.

Acesso à Previdência
Brasileiros sem escolaridade 
têm mais dificuldade para 
contribuir com a previdência. 
Um estudo da USP apontou 
que 54% dos adultos não con-
seguem contribuir.
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Notas e recadosPREVENT SENIOR RETIRAVA DIAGNÓSTICO DE COVID-19 
DO PRONTUÁRIO DE PACIENTES

O dia o 21 de setembro foi 
eleito Dia Nacional de Luta 
das Pessoas com Deficiência.  
A inclusão e acessibilidade 
dessas pessoas, apesar de ser 
uma questão fundamental das 
chamadas políticas sociais e 
dos direitos do cidadão, ainda 
carece de visibilidade e neces-
sita maior divulgação e debates. 

Não só pelo fato de que um 
quarto da população brasileira 
sofre com algum tipo de defici-
ência física, mental, intelectual 

ou sensorial, mas também por-
que o número de pessoas que se 
reconhecem como portadores 
de deficiência é baixo, o que, 
além de não contribuir, pode 
causar alguma dificuldade para 
colocar em prática políticas de 
inclusão social. E o quadro se 
agrava mais ainda se conside-
rarmos que os não “portadores 
de deficiência “não enxergam 
ou não querem ver “e despre-
zam e até gostariam de eliminar 
os “não normais”.

Segundo o último censo 
demográfico do IBGE, reali-
zado em 2010, 45 milhões de 
brasileiros apresentavam de 
algum tipo de deficiência física. 
O Censo Demográfico não foi 
realizado no ano passado por 
falta de orçamento. 

Esses 45 milhões de bra-
sileiros e brasileiras se vêem 
obrigadas a viver e se deslocar 
em cidades que parecem terem 
sido pensadas, projetadas e 
criadas para os carros e para os 

chamados “normais”. 
Aos portadores de alguma 

deficiência ficam reservadas a 
estupidez e a falta de caráter de 
um presidente que diz que lhe 
interessa não os direitos huma-
nos, mas os “humanos direitos”. 

Só para lembrar: Toda pes-
soa com deficiência tem direito 
à igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas e não 
sofrerá nenhuma espécie de 
discriminação (Art. 4° da Lei 
n° 13.146/2015). 

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

INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE: 
DIREITOS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

A CPI da Covid ou-
viu ontem o diretor-
-executivo da Prevent 
Senior, Pedro Bene-
dito Batista Júnior. A 
operadora de saúde é 
acusada de pressionar 
médicos conveniados 
para usar pacientes 
como cobaias huma-
nas na prescrição do 
“kit covid”. Sobre a in-
dicação do tratamen-
to precoce, o diretor 
alegou autonomia dos 
profissionais. 

Porém, o depoen-
te reconheceu que a 
operadora orientou 
a alteração no pron-
tuário de pacientes 
diagnosticados com 
Covid-19. Mensagem 
obtida pela Comissão 
revela orientação de 
que, após 14 dias do 
início dos sintomas, 
para pacientes de en-
fermaria, ou 21 para 
pacientes com passa-
gem em UTI, a CID 
(sigla de classificação 

internacional de do-
ença) deveria ser mo-
dificada para qualquer 
outra classificação. 
Desse modo, a identi-
ficação indicaria que 
os pacientes já não te-
riam mais necessidade 
de isolamento.

Condição 
de investigado

Durante a sessão, 
os parlamentares de-
cidiram que o dire-
tor da Prevent Senior 
passará à condição 
de investigado. As 
informações colhidas 
sobre ele serão envia-
das à PGR (Procura-
doria-Geral da Re-
pública) e ao MP-SP 
(Ministério Público 
de São Paulo).  

Atestado 
de óbito fraudado 

Um dossiê entre-
gue à CPI da Covid, 
elaborado por 15 mé-
dicos que teriam tra-

balhado para a ope-
radora, aponta que a 
declaração de óbito 
da mãe do empresário 
Luciano Hang, Regina 
Hang, teria sido frau-
dada. Ela morreu em 
fevereiro, aos 82 anos, 
no hospital Sancta 
Maggiore, da opera-
dora, em São Paulo. 

De acordo com os 
profissionais, a supos-
ta fraude na declara-
ção de óbito seria mais 

um entre os “inúme-
ros casos que não 
foram devidamente 
noticiados” relaciona-
dos à Covid-19. Pedro 
Benedito reiterou que 
não comentaria casos 
de pacientes, alegando 
sigilo médico.

Machismo
N o  d e p o i m e n -

to de terça-feira, 21, 
o ministro da CGU 
(Controladoria-Ge-

ral da União), Wag-
ner Rosário, chamou 
a senadora Simone 
Tebet (MDB-MS) de 
"descontrolada". A 
fala gerou tumulto, 
e o ministro deixou 
a sessão. Por decisão 
da Comissão, ele pas-
sou da condição de 
testemunha para a de 
investigado.

Com informações 
da Rede Brasil Atual 

Os trabalhadores na Ouro 
Fino, em Ribeirão Pires, elegem 
amanhã os seus representantes 
de Cipa. Vote nos candidatos 
apoiados pelo Sindicato, com-

prometidos com a luta por 
mais segurança e melhores 
condições de trabalho.

Vote em: José Antônio F. dos 
Santos, o Zé Vi (Vaccum), nº 2; 

Márcio Lopes Marcola (Ferra-
mentaria), nº 3; Pedro Carlos 
Saia, o Pedrão (Montagem), nº 
4; Edmiro Dias de Castro, o 
Miro (Estamparia), nº 5.

CIPA NA 
OURO FINO
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Tom do recado 
aos patrões será 
decido amanhã, 

em Diadema

fotos: adonis guerra

SINDICATO 
CONVOCA 

CATEGORIA 
PARA 

ASSEMBLEIA 
DE CAMPANHA 

SALARIAL

“Nas bancada 
que não 

apresentarem 
proposta, é 

greve!”,

Os Metalúrgicos 
do ABC convo-
cam a categoria 

para a assembleia de Cam-
panha Salarial, que será 
realizada amanhã, às 18h, 
na Regional Diadema. Na 
ocasião, serão definidos os 
rumos das negociações 
para pressionar as banca-
das patronais a chegarem 
a um acordo justo. A Di-
reção Plena do Sindicato, 
reunida ontem na Sede, 
decidiu que haverá greve, 
caso os patrões não ouçam 
os trabalhadores. 

O presidente do Sin-
dicato, Wagner Santana, 
o Wagnão, deixou claro 
que não serão aceitas pro-
postas de reajuste com 
parcelamento do INPC 
(10,42%), como alguns 

grupos têm insistido. 
“Parte das bancadas 

quer parcelar o índice, 
nós não vamos levar esse 
tipo de absurdo aos tra-
balhadores. Assim como 
também não aceitaremos 
rebaixamento de piso ou 
teto salarial. Nossa luta é 
por renovação das cláu-
sulas sociais até 2023 e por 
um acordo justo. Se não 
tiver proposta decente, é 
greve!” 

“Todos precisam estar 
presentes para entender 
como estão as negociações 
em cada grupo e ajudar a 
definir os rumos da Cam-
panha. Os patrões têm que 
saber que estamos unidos 
e mobilizados e vamos 
parar as fábricas, se for 
preciso”, reforçou Wagnão.

O presidente da FEM/
CUT (Federação Estadu-
al dos Metalúrgicos da 
CUT), Erick Silva, ressal-
tou que as conversas estão 
difíceis, mas que é preciso 
garantir o aumento na da-
ta-base da categoria. 

“A negociação está 
muito difícil, tem grupo 
insistindo em parcela-
mento do INPC em três 
vezes, como o G2. Que-
remos todo o reajuste em 
1º de setembro. Também 
pedimos o compromisso 

dos patrões em dar pre-
ferência na contratação a 
trabalhador vacinado, a 
partir de janeiro do ano 
que vem. Essa é nossa 
luta e precisamos de toda 
a categoria unida”. 

É+
O tema da “Campanha 

Salarial 2021 É +, + salário, 
+vacina, + emprego, + 
direitos, + unidade”.

Os eixos são: preser-
vação da saúde e da vida; 
garantia de emprego; au-
mento salarial que resta-
beleça o poder aquisitivo 
do trabalhador; valoriza-
ção das normas coletivas 
de trabalho; política in-
dustrial com nacionaliza-
ção de componentes, má-
quinas e equipamentos.

“Os patrões têm 
que saber que 
estamos unidos e 
mobilizados e vamos 
parar as fábricas, se 
for preciso”
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• Com baixo aproveita-
mento, a equipe do San-
tos precisa conquistar 
25% dos pontos que ain-
da serão disputados. O 
Peixe tem 38% de rendi-
mento, conquistando 24 
pontos.

• Seleção Brasileira de fut-
sal se classificou para a 
próxima fase da copa 
do mundo e irá encarar 
o Japão nas oitavas de 
final. O Brasil passou em 
primeiro no grupo.

• Sylvinho, técnico do Co-
rinthians, vai para o jogo 
do fim de semana pres-
sionado. A equipe não 
vence há três jogos e tem 
um aproveitamento de 
30% jogando em casa.

• O volante do São Paulo, 
Rodrigo Nestor, é o atleta 
que mais deu passes para 
gol no clube. Já são 6 as-
sistências no ano, número 
que fortalece o jogador 
no time.
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Tribuna Esportiva

COPA PAULISTA
Amanhã – 15h

São Caetano x Atibaia
Anacleto Campanella

x

adonis guerra - 11/12/2018adonis guerra - 11/12/2018

adonis guerra - 3/10/2018

O impasse sobre uma construção 
em frente à empresa Delga, em Dia-
dema, que poderia por fim às ativi-
dades da fábrica, enfim foi resolvido. 
O prefeito da cidade, José de Filippi 
(PT), garantiu que não haverá nenhum 
empreendimento no local. A conquista 
só foi possível graças à mobilização 
dos trabalhadores na empresa junto 
ao Sindicato.

O terreno vinha sendo cotado para 
a construção de um prédio residencial, 
porém a administração declinou as 
propostas. A informação foi confirma-
da pelo prefeito ao vice-presidente do 
Sindicato, Claudionor Vieira. 

“Com essa decisão, a situação se 
resolve definitivamente, fico muito 
feliz com a notícia e quero dizer para 
todos os companheiros que a luta 
sempre vale muito a pena”, declarou 
o dirigente.

Claudionor ressaltou a atuação dos 
trabalhadores na Delga, que sempre 
se mobilizaram para que a construção 

não fosse iniciada e, com isso, a fábrica 
permanecesse. “Nossa luta começou 
quando fizemos um abaixo-assinado, 
conseguimos repercutir o assunto na 
mídia, realizamos audiências públicas 
na câmara de vereadores, levamos os 
parlamentares até a fábrica. Tudo isso 
só foi possível graças à mobilização 
de todos os companheiros que, des-
de o início, compreenderam que 
precisaríamos ficar unidos para 
ganharmos essa luta”.

Manutenção da planta
O impasse entre a 

Delga e a possível cons-
trução se arrastava des-
de 2018, caso tivesse 
se concretizado, a 
empresa teria que 
deixar o local. O 
vice-presidente 
do Sindicato fri-
sou que a notícia 
chega para aliviar os tra-

balhadores. “Como o presidente do 
grupo Delga já havia alertado, caso 
o empreendimento saísse, não teria 
condições para manter a fábrica ali. 
Agora podemos ficar mais tranquilos 
com a manutenção da planta. Espera-

mos que a empresa continue 
investindo e gerando 
empregos para a 
população”.

Luta dos trabalhadores garante que não haverá 
construção no terreno em frente à Delga
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