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Já são mais de 214 atos confirmados. Metalúrgicos do ABC estarão em frente 
ao Masp, à partir das 13h. Use álcool em gel, máscara e leve sua indignação!
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Alta na informalidade
Além do alto número de de-
sempregados, o Brasil regis-
trou crescimento de 6% das 
vagas informais no último 
trimestre, segundo o IBGE. 

Tempos de miséria
Com a volta do Brasil para o 
mapa da fome, muitos brasilei-
ros recorrem a ossos rejeitados 
pelos supermercados para 
terem o que comer. 9% da 
população não tem comida 
na mesa.

Distribuição desigual
O Fundo Internacional de De-
senvolvimento Agrícola apon-
tou que pequenos produtores 
não conseguem boas remune-
rações e ficam sem acesso à 
alimentação saudável.

Remoção de Fake News
O YouTube anunciou que 
removerá notícias falsas sobre 
qualquer vacina aprovada por 
autoridades de saúde. É a 2ª 
vez que a plataforma remove 
vídeos com desinformação.

fotos: divulgação

pedro frança / agência senado

Notas e recados

Os “galinhas verdes” era 
denominação pejorativa atri-
buída aos partidários da Ação 
Integralista Brasileira (AIB), 
que costumavam desfilar pelas 
ruas de São Paulo, com uni-
formes verde oliva. O agrupa-
mento integralista de extrema 
direita foi fundado por Plínio 
Salgado, em 7 de outubro de 
1932, e tinha forte inspiração 
no fascismo italiano. 

Fazendo oposição à ver-
tente nacional do fascismo, 
as organizações de esquerda 

se organizam em frentes an-
tifascistas: como o “Comitê 
Antifascista” agrupamento de 
sindicatos anarquistas; a “Fren-
te Única Antifascista”(FUA) 
organizada pelos partidários 
da Liga Comunista de inspi-
ração trotskista e do Partido 
Socialista Brasileiro. Além dos 
membros do Partido Comu-
nista Brasileiro que criaram o 
“Comitê Antiguerreiro”, contra 
a guerra e o fascismo.  

Plínio Salgado convocou 
uma grande manifestação 

em São Paulo para o dia 7 
de outubro de 1934 para co-
memorar o segundo aniver-
sário de fundação da AIB. O 
auge da manifestação seria na 
Praça da Sé com um grande 
comício de encerramento 
da manifestação pró-fascista 
para demonstração de força. 
A esquerda antifascista se une 
para impedir que a comemo-
ração se realize. 

Enquanto os integralistas 
marchavam pelas ruas do 
centro da capital paulista, os 

antifascistas gritavam “fora 
galinhas verdes”. O clima era 
de muita tensão. Quando os 
integralistas tomam conta das 
escadarias da Catedral da Sé, 
alguns tiros são disparados e 
atingem dois partidários da 
esquerda. A partir de então, 
inicia-se uma grande con-
frontação entre antifascistas e 
integralistas, que termina com 
a fuga desordenada dos inte-
gralistas, episódio que ficou 
conhecido como “a revoada 
dos galinhas verdes”.

“A REVOADA DOS
GALINHAS VERDES”

Comente este artigo. Envie um e-mail para formacao@smabc.org.br | Departamento de Formação

SENADORES APONTAM CRIMES EM FALAS 
NEGACIONISTAS DE EMPRESÁRIO

O empresário bolsona-
rista Otávio Fakhoury usou 
seu depoimento ontem na 
CPI da Covid, para defender 
o negacionismo, propagar 
mentiras sobre vacinas e as 
medidas não-farmacológi-
cas, como o uso de máscara. 
Os senadores classificaram 
as falas como criminosas.

Sob o argumento de que se 
tratava de “sua opinião”, o de-
poente criticou a eficácia das 
vacinas, desdenhou da segu-
rança do uso de máscaras e 
exaltou medicamentos com 
ineficácia comprovada para 
o tratamento da Covid-19. 

O vice-presidente da CPI 
da Covid, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), afir-
mou que o posicionamento 
de Fakhoury era criminoso. 
“Quando a liberdade de 
opinião atinge a saúde pú-
blica, não é mais opinião. 
É crime”. 

Instituto Força Brasil
Otávio Fakhoury é vice-

-presidente da organização 
de extrema direita IFB (Ins-
tituto Força Brasil). O coro-
nel Helcio Bruno de Almei-
da, presidente da entidade, 

foi um dos responsáveis pela 
negociação de vacinas com 
a empresa Davati que nunca 
existiram.

O Instituto tem suas re-
des sociais cheias de fotos e 
documentos que mostram 
sua proximidade com o go-
verno federal e Bolsonaro, 
além de ativismo negacio-
nista e a campanha “crimi-
nosa” contra medidas de 
combate à pandemia.

Publicações 
homofóbicas

No início da sessão, o 
senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES) assumiu a pre-
sidência da comissão para 
responder a uma ofensa 
homofóbica publicada em 
postagem de rede social 
pelo depoente. 

“O senhor não sabe como 
é difícil me expor, expor 
minha família e meus filhos 

neste momento difícil. Mas 
é necessário isso para que 
outros não sofram o que 
estou sofrendo, porque se 
o senhor faz isso comigo, 
como senador da Repúbli-
ca, imagina no Brasil, país 
que mais mata a população 
LGBTQIA+”, apontou o 
senador.

Com informações da 
Rede Brasil Atual 

CPI DA COVID

leopoldo silva - agência senado



Em todo o Brasil e no exterior 
já são mais de 214 atos con-
firmados pelo Fora Bolso-

naro amanhã.  Entre as bandeiras 
da manifestação estão a luta contra 
a fome, o desemprego, a miséria, a 
disparada da inflação e os ataques 
à saúde, educação e moradia. 

Os Metalúrgicos do ABC par-
ticipam do ato em São Paulo com 
concentração em frente ao Masp, 
na Avenida Paulista, a partir das 
13h. Na manhã de ontem, repre-
sentantes do Sindicato estiveram 
em terminais de ônibus e portas 
de fábricas conversando com a 
população e distribuindo mate-
rial informativo sobre os motivos 

para pedir o impeachment de 
Bolsonaro. 

O presidente do Sindicato, 
Wagner Santana, o Wagnão, 
convoca a categoria e toda a so-
ciedade a ir às ruas mostrar sua 
indignação.  “É um ato para quem 
se indigna com as ações que este 
governo vem promovendo contra 
o seu povo. Ações que resultaram 
em quase 600 mil vidas perdidas, 
no aumento da gasolina, no 
aumento do custo de vida e das 
dificuldades para você sustentar 
a sua família”.

“Todos aqueles que acham que 
o Brasil pode ser melhor, e que para 
isso é necessária a retirada desse 
governo que aí está, devem ir para 
o ato amanhã. Este é um governo 
genocida, eleito para tomar conta 
do seu povo, mas que não cum-
pre com essa que é sua principal 
obrigação. Vamos juntos lutar para 
derrubar Bolsonaro!”, convocou. 

Na manifestação em São 
Paulo, já confirmaram presença 
representantes e lideranças de 
movimentos sociais, estudantis e 
sindical e presidentes de partidos 
políticos de diferentes correntes. 

Cuidados: 
Use álcool em gel e máscara
Os organizadores enfatizam a 

importância do uso de máscara, 
recomendam que se leve mais de 
uma, que usem álcool em gel para 
higienizar as mãos com frequên-
cia e mantenham o maior distan-
ciamento social possível durante 
a participação no ato.

AB

.3
sexta-feira, 1º de outubro de 2021

fotos: adonis guerra

“É um ato para quem 
se indigna com as 
ações que este governo 
vem promovendo 
contra o seu povo”

“Todos que acham 
que o Brasil pode ser 

melhor, e que para isso 
é necessária a retirada 
desse governo, devem 

ir para o ato”

Amanhã, na Paulista, a partir das 13h. 
Use álcool em gel, máscara e leve sua indignação!

“VAMOS LOTAR AS RUAS AMANHÃ”
METALÚRGICOS CONVOCAM PARA O ATO 

FORA BOLSONARO

Contra a vida!
Bolsonaro negou o risco do coronavírus e zom-

bou da morte de milhares de brasileiros. 

No nosso bolso
A inflação nos últimos 12 meses atingiu 10,42%, 

fazendo o trabalhador perder o poder de compra. 

Cadê o meu dinheiro? 
Os preços do arroz, do óleo de cozinha, da 

carne, entre outros, dispararam deixando o prato 
do brasileiro mais magro. 

A fome voltou 
Com Bolsonaro, quase 50 milhões de brasileiros 

passam fome ou não comem o suficiente.  

Tá tudo muito caro!
O litro da gasolina já está em R$ 7 e o botijão 

de gás de cozinha teve reajustes de mais de 60%. 

Desemprego recorde
A taxa de desemprego do trimestre móvel de 

abril a junho de 2021 foi de 14,1%, atingindo 14,4 
milhões de trabalhadores, segundo o IBGE. Ao 
todo são 43,5 milhões de pessoas sem direitos 
básicos.

Ataque a serviços 
O governo Bolsonaro congela e corta recursos 

nas áreas de SAÚDE, EDUCAÇÃO e MORADIA. 

Privatizações 
Aumento de preços, apagões e a péssima qua-

lidade dos serviços são consequências das priva-
tizações determinadas pelo governo Bolsonaro. 

Reformas Trabalhistas
As reformas Trabalhistas continuadas pelo go-

verno de Bolsonaro criaram contratos de trabalho 
e empregos precários. 

Contra jovens, negros e indígenas
Bolsonaro desmontou políticas de proteção am-

biental e quer diminuir os direitos dos indígenas. 
Ligado à milícia, apoia o genocídio da população 
negra, jovem e LGBTQIA+. Com 'piadas' machis-
tas, debocha da luta e dos direitos das mulheres.

Corte no auxílio emergencial
Reduziu a quantidade de pessoas com direito 

ao auxílio emergencial e o valor do benefício. 

Explorando os aposentados 
Acaba com a Política de Valorização do Salário 

Mínimo, criada em 2003.  

Corrupção na Saúde
As denúncias de pedido de propina em compra 

de vacinas mostram que há casos de corrupção 
dentro do seu governo. 

Rachadinha em família
Além de Flávio Bolsonaro, o próprio Bolsonaro 

foi denunciado pela prática de pedir devolução de 
parte de salários dos assessores. 

Reforma da Previdência
A reforma da Previdência, em 2019, aumentou 

o tempo de contribuição e reduziu o valor a ser 
recebido. 

PORQUE SOMOS 
FORA BOLSONARO
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• A equipe do Corinthians 
encara o Bragant ino 
t endo a  maior ia  da 
defesa pendurada por 
cartões amarelos. Fág-
ner, Cássio, João Vitor 
e Fábio Santos são os 
pendurados.

• A classificação do Pal-
meiras para a final da 
L iber tadores  t i rou  a 
pressão do time no Bra-
sileirão. A equipe estava 
com dificuldades para 
pontuar no campeonato.

• No ano de 2021 o San-
tos não vem tendo bons 
resultados jogando em 
casa. A equipe praia-
na tem apenas 61% de 
aproveitamento jogando 
na Vila Belmiro.

• O time de futebol femini-
no do Corinthians jogou 
mais de 200 jogos desde 
2017 e perdeu apenas 
11 partidas. Nesse pe-
ríodo a equipe feminina 
conquistou 7 títulos.
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Tribuna Esportiva

Brasileirão
Amanhã – 19h

RB Bragantino x Corinthians
Bragança Paulista

x

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DAS VÍTIMAS E SUCESSORES
Considerando o Termo de Doação de valores pela Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Auto-

motores Ltda. à Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Volkswagen do Brasil, vitimados por 
perseguições políticas e ideológicas no período da ditadura civil-militar, para compensar financeiramente 
ex-trabalhadores (as) vitimados (as), ou seus sucessores, por perseguições políticas e ideológicas no período 
da ditadura civil-militar no Brasil de 1964/85, com participação direta ou indireta da Volkswagen do Brasil 
e o Termo de Compromisso sobre Plano de Pagamento dessas compensações financeiras, assinado por esta 
Associação no Inquérito Civil n. 000878.2016.02.001/3 perante o Ministério Público do Trabalho, comu-
nica-se a abertura do prazo de seis meses, a contar desta data, para que as vítimas que se enquadrarem nos 
critérios a seguir elencados, ou seus herdeiros legais, habilitem-se perante esta Associação na segunda etapa 
de pagamentos, possibilitando-lhe a demonstração dos requisitos, fundamentado e instruído o requerimento 
com novos elementos probatórios hábeis a comprovar o enquadramento nos critérios abaixo indicados e 
certidões de inventários e demais documentos legais que comprovem a qualidade de herdeiros, bem como 
para assinarem Termo Individual de Aceitação da Doação e Termo de Anuência com a Arbitragem, a qual 
fará os devidos enquadramentos dos interessados e fixará os valores respectivos. Os critérios objetivos e 
impessoais para enquadramento dos interessados no plano de compensações financeiras são os seguintes: 
I – Presos e/ou torturados no interior da empresa, com a participação da empresa, ainda que indiretamente, 
em conjunto com os órgãos de repressão do Estado. II – Punidos, demitidos, licenciados ou compelidos ao 
afastamento das atividades remuneradas que exerciam, ou impedidos de exercer atividades profissionais 
por motivação política e que tenham sido alvo de perseguição ou monitoramento pelo Estado. III – Subme-
tidos a cárcere privado no interior da empresa com participação direta ou indireta dos órgãos de repressão 
do Estado. IV – Trabalhadores que tiveram seus nomes, endereços de suas residências e/ou documentos 
funcionais entregues aos órgãos de repressão do Estado pela Volkswagen do Brasil. V – Trabalhadores que 
tiveram seus nomes vinculados em listas entregues pela Volkswagen do Brasil a um sistema empresarial/
repressivo, impedindo-os de acessar outro emprego. Referida habilitação será feita na sede desta Associação, 
no endereço da Rua João Basso, n. 231, 1º andar, sala n. 105, São Bernardo do Campo/SP, CEP 09721-100, 
terça-feira e quinta-feira, das 9h às 12h ou pelo endereço eletrônico ahp_@outlook.com durante a semana. Tel. 
11.4128-4258. São Bernardo do Campo, 26 de setembro de 2021. Tarcísio Tadeu Garcia Pereira - presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ESPECÍFICA DOS 
TRABALHADORES NA EMPRESA STAMPER INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE PEÇAS LTDA., POR MEIO TELEMÁTICO.

“O SINDICATO DOS METALÚRGICOS DO ABC convoca todos 
os trabalhadores na empresa STAMPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PEÇAS LTDA., inscrita no CNPJ sob o número 72.818.875/0001-06, com 
endereço à Rua Luís Lawrie Reid, 283 - Campanário, Diadema - SP, 09930-
760, a participarem da Assembleia Específica, que será realizada no dia 05 
(cinco) do mês de outubro de 2021 (terça-feira), entre 10h00 e 14h00 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 Participação nos 
Lucros e Resultados da empresa; b) autorização para a direção do sindicato 
celebrar “Acordo Coletivo de Trabalho Específico” 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; d) outros assuntos de interesse dos trabalhadores na empresa. O 
link para acesso à assembleia e participação no processo de votação, que 
deverá ocorrer entre 10h00 e 14:00 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 publi-
cado no site do sindicato, no mesmo endereço eletrônico, em até um dia útil 
imediatamente posterior ao da assembleia. Diadema - SP, 30 de setembro de 
2021. Wagner Firmino de Santana. Presidente.”

APÓS PRESSÃO, 
METALÚRGICOS CONQUISTAM 

REAJUSTE DE 10,42% NA 
BANCADA PATRONAL DO G2 

EM PARCELA ÚNICA
A mobilização da ca-

tegoria funcionou e fez 
com que os sindicatos 
patronais que repre-
sentam o Grupo 2 re-
vissem sua proposta de 
parcelamento do INPC. 
Nesta semana, a banca-
da apresentou reajuste 
salarial de 10,42% em 
parcela única, retroa-
tivo a 1º de setembro, 
além da renovação das 
cláusulas sociais por 
um ano.  

A mudança de pos-
tura do G2 só veio por 
conta da unidade da 
categoria,  que apro-
vou entrega do aviso 
de greve, em assembleia 
realizada na última sex-
ta-feira, 24. A bancada 
havia proposto, durante 
as negociações com a 
FEM/CUT (Federação 
Estadual dos Metalúr-
gicos da CUT), parcela-
mento do INPC em três 
vezes. Na terça-feira, os 
patrões pediram uma 
trégua e não chagaram 
a receber o aviso.

“Esse foi o grupo mais 
abusado e a proposta foi 
rejeitada na mesa. Eles 
entenderam o recado 
dos trabalhadores que 
lotaram a assembleia e 
deixaram claro que não 
iriam aceitar nenhum 
tipo de parcelamento. 

Essa é mais uma vitória 
da nossa categoria, que 
demonstra a importân-
cia da luta e da unidade”, 
ressaltou o secretário-
-geral da Federação, Ân-
gelo Máximo de Oliveira 
Pinho, o Max.

 “Vimos na assembleia 
em Diadema o fruto do 
que foi construído nessa 
Campanha Salarial. Fize-
mos as mobilizações nas 
empresas, conversamos 
com os companheiros, e 
o trabalhador percebeu 
a importância de parti-
cipar da luta. Ele sabe 
que o patrão ganhou di-
nheiro, que no G2 não 
quiseram parar quando 
veio a segunda onda da 
Covid, e na hora de dar 
o aumento quiseram 
dar em três vezes. A 
pressão da nossa base 
mostrou que temos for-
ça e não vamos aceitar 
qualquer coisa”, refor-
çou o coordenador da 
Regional Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra, 
Marcos Paulo Louren-
ço, o Marquinhos. 

O Grupo 2 é compos-
to por dois sindicatos 
patronais, o Sindimaq 
e o Sinaees (máquinas, 
aparelhos elétricos, ele-
trônicos),  e  abrange 
quase 13 mil metalúr-
gicos na base do ABC.


